
9. Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

– a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról
szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2008)0717
– C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)]

A sürgősség indokolása:

– A sürgősséget azt indokolja, hogy a nemzetközi pénzügyi helyzet alakulása miatt javasolt a
332/2002/EK rendelet által meghatározott küszöbérték megemelése annak érdekében, hogy az Európai
Unió jobban tudjon reagálni az euróövezeten kívüli tagállamok esetleges szükségleteire.

A Parlament a következő ülés kezdetén határoz a sürgősségi eljárásról.

10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó
piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 –

2008/0198(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

véleménynyilvánító: DEVE, INTA

– A DEC 34/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0024/2008 – C6-0378/2008 – 2008/2307(GBD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– A DEC 38/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0025/2008 – C6-0379/2008 – 2008/2308(GBD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– A DEC 39/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0026/2008 – C6-0380/2008 – 2008/2309(GBD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az információs társadalomra vonatkozó
közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0677 –

C6-0381/2008 – 2008/0201(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE

– A DEC 41/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0027/2008 – C6-0382/2008 – 2008/2310(GBD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat a Tanács határozatára egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a
Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének
aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából (13104/2007 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET

véleménynyilvánító: INTA

– Javaslat a Tanács rendeletére a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttmű-
ködésről – Politikai megállapodás (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: LIBE

véleménynyilvánító: JURI
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– A DEC 37/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0028/2008 – C6-0385/2008 – 2008/2312(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– A DEC 40/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0029/2008 – C6-0386/2008 – 2008/2313(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat a Tanács rendeletére az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról
és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében
történő módosításáról (13874/2008 – C6-0387/2008 – 2008/0186(AVC));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: REGI
véleménynyilvánító: EMPL, BUDG

– A DEC 44/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0030/2008 – C6-0388/2008 – 2008/2314(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat a Tanács rendeletére a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási
mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0717
– C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ECON
véleménynyilvánító: BUDG

– A DEC 42/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(N6-0031/2008 – C6-0390/2008 – 2008/2315(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya
közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról
(COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE

– Javasat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételé-
ről (COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG
véleménynyilvánító: REGI

– Javaslat a Tanács rendeletére az euro pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések meg-
állapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (14533/2008 – C6-0395/2008 –

2007/0192(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: LIBE
véleménynyilvánító: ECON

2) a parlamenti bizottságok:

2.1) jelentések:

– ***I Jelentés a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai parla-
menti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 –

2008/0016(COD)) – ITRE bizottság.
Előadó: Claude Turmes (A6-0369/2008)

– ***I Jelentés a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végre-
hajtásának elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)
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– ***I Jelentés a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló
2223/96/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – az
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás
(COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

– * Jelentés a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013
közötti programozási időszak) szóló 2006/144/EK határozat módosításáról szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0306 [04] – C6-0239/2008 –

2008/0106(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

– ***I Jelentés a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt azonosítási jelzéseiről
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat)
(COM(2008)0318 – C6-0205/2008 – 2008/0099(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0382/2008)

– ***I Jelentés a társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat)
(COM(2008)0344 – C6-0217/2008 – 2008/0109(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0383/2008)

– ***I Jelentés a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD)) –
JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0384/2008)

– * Jelentés a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0365 – C6-0273/2008 –

2008/0117(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0387/2008)

– Jelentés a Bizottság részére a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonat-
kozó ajánlásokról (2008/2012(INI)) – FEMM bizottság.
Előadó: Bauer Edit (A6-0389/2008)

– * Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesz-
tési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irá-
nyuló javaslatról (COM(2008)0306 [03] – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS)) – AGRI
bizottság.
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

– * Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendeletnek és a
mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek („az egysé-
ges közös piacszervezésről szóló rendelet”) az iskolagyümölcs-program létrehozása érdeké-
ben történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0442 –

C6-0315/2008 – 2008/0146(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Niels Busk (A6-0391/2008)

– Jelentés a fogyasztói piacok eredménytáblájáról (2008/2057(INI)) – IMCO bizottság.
Előadó: Anna Hedh (A6-0392/2008)

– Jelentés a fogyasztók védelméről: a fogyasztók képzésének javítása és tudatosságuk növelése
a hitelekkel kapcsolatban (2007/2288(INI)) – IMCO bizottság.
Előadó: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)
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– ***I Jelentés az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokra vonatkozó
1073/1999/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról
(COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)) – CONT bizottság.
Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

– Jelentés az európai ombudsman által az 1487/2005/GG számú panasz ügyében az Európai
Unió Tanácsához intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről
(2008/2072(INI)) – PETI bizottság.
Előadó: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

– ***I Jelentés a 68/151/EGK és a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek egyes meghatározott jogi
formájú társaságok közzétételi és fordítási kötelezettségei tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0194 –

C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

– * Jelentés a közös agrárpolitika módosítása céljából a 320/2006/EK, az 1234/2007/EK, a
3/2008/EK és a(z) […]/2008/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2008)0306 [02] – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

– * Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatá-
rozott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgaz-
dasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0306 [01] – C6-0240/2008 –

2008/0103(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

– ***I Jelentés a takarmány-alapanyagok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló euró-
pai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0124 – C6-0128/2008
– 2008/0050(COD)) – AGRI bizottság.
Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0407/2008)

– Jelentés a társadalombiztosítási rendszerek és a nyugdíjak jövőjéről: ezek finanszírozása és az
individualizációs tendencia (2007/2290(INI)) – EMPL bizottság.
Előadó: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

– ***I Jelentés a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó fel-
tételek egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Heide Rühle (A6-0410/2008)

– ***I Jelentés a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlá-
sáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (átdolgo-
zott változat) (COM(2007)0361 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Peter Skinner (A6-0413/2008)

– ***I Jelentés a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolá-
sáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0766 –

C6-0467/2007 – 2007/0280(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság
közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült
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jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0105 – C6-0328/2008 – 2007/0039(CNS)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

– * Jelentés a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló tanácsi irányelvre irá-
nyuló javaslatról (COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)) – ECON bizottság.
Előadó: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

– Jelentés a fosszilis tüzelőanyagokból történő fenntartható villamosenergia-termelés rövid
időn belüli demonstrációjának támogatásáról (2008/2140(INI)) – ITRE bizottság.
Előadó: Christian Ehler (A6-0418/2008)

– Jelentés a tíz éves GMU-ról: a gazdasági és monetáris unió első tíz évéről és jövőbeni kihí-
vásairól (2008/2156(INI)) – ECON bizottság – Társelőadók: Pervenche Berès és Werner
Langen (A6-0420/2008)

– Jelentés a Frank Vanhecke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
(2008/2092(IMM)) – JURI bizottság.
Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

– Jelentés Massimo D'Alema mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
(2008/2298(IMM)) – JURI bizottság.
Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

– *** Ajánlás a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezmény megkötéséről szóló tanácsi határozatterve-
zetről (09196/2008 – C6-0215/2008 – 2008/0048(AVC)) – JURI bizottság.
Előadó: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

– Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és
a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával össz-
hangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló
javaslatról (COM(2008)0609 – C6-0345/2008 – 2008/2286(ACI)) – BUDG bizottság.
Előadó: Reimer Böge (A6-0430/2008)

– * Jelentés a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózko-
dására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési
eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tar-
tózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

– * Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavál-
lalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló tanácsi irányelvre irá-
nyuló javaslatról (COM(2007)0637 – C6-0011/2008 – 2007/0228(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

– * Jelentés az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása
érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról
szóló …/…/EK tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0483 – C6-0305/2008 –

2008/0159(CNS)) – ITRE bizottság.
Előadó: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

2.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a közegészségre és a munka-
helyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló európai par-
lamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (09815/3/2008 – C6-0343/2008 –

2007/0020(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Karin Scheele (A6-0425/2008)
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3) a képviselők:

3.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0484/2008):

– a Tanácshoz
Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Yáñez-Barnuevo García Luis, Evans Robert,
McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Andrikienė Laima Liucija,
Moraes Claude, Goudin Hélène, Dahl Hanne, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward
Liam, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Harkin Marian, Burke Colm, Doyle
Avril, Higgins Jim, Davies Chris, Ludford Sarah, Takkula Hannu, Lundgren Nils, Paleckis
Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Mavrommatis Manolis, Guerreiro
Pedro, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter

– a Bizottsághoz
Arnaoutakis Stavros, Sonik Bogusław, Batzeli Katerina, Panayotopoulos-Cassiotou Marie,
Papastamkos Georgios, Burke Colm, Higgins Jim, Leinen Jo, Ludford Sarah, Posselt Bernd,
Angelakas Emmanouil, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios,
Peterle Alojz, Medina Ortega Manuel, Yáñez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, Moraes
Claude, Hutchinson Alain, Ryan Eoin, McGuinness Mairead, Staes Bart, Paleckis Justas Vin-
cas, Van Lancker Anne, Gklavakis Ioannis, Aylward Liam, Crowley Brian, Cappato Marco,
Harkin Marian, Ebner Michl, Bartolozzi Paolo, Takkula Hannu, Galeote Gerardo, Hénin
Jacky, Schmidt Olle, Mavrommatis Manolis, Trakatellis Antonios, Jensen Anne E., Czarnecki
Ryszard, Thomsen Britta, Kirkhope Timothy, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Pafilis
Athanasios, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima
Liucija, Juknevičienė Ona, Mulder Jan

3.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

– Marian Zlotea, Dragoș Florin David és Rareș-Lucian Niculescu. Állásfoglalásra irányuló indít-
vány a gigakalória referenciaárának megállapításáról a tagállamokban (B6-0576/2008)

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ITRE
véleménynyilvánító: ENVI

– Marian Zlotea és Sebastian Valentin Bodu. Állásfoglalásra irányuló indítvány a hitelszerződé-
sek keretében a fogyasztók tájékoztatásának kötelezettségéről (B6-0577/2008)
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

véleménynyilvánító: JURI

– Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Dăianu, Rareș-Lucian Niculescu és Marian Zlotea. Állás-
foglalásra irányuló indítvány a tagállamok fizetési mérlegének középtávú pénzügyi támoga-
tást nyújtó mechanizmus kiterjesztéséről (B6-0578/2008)
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ECON

véleménynyilvánító: BUDG

11. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

– (O-0085/2008) felteszi: Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A tagálla-
mokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról
szóló 2001/331/EK ajánlás felülvizsgálata (B6-0479/2008),

– (O-0104/2008) felteszi: Neil Parish, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A méhészet
helyzete (B6-0480/2008),

– (O-0110/2008/jav.1) felteszi: Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ana Maria
Gomes, a PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck és Elizabeth Lynne, az
ALDE képviselőcsoport nevében, Ģirts Valdis Kristovskis, az UEN képviselőcsoport nevében,
Tobias Pflüger és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Stefano Zappalà, a
PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A kazettás bombákról szóló egyezmény 2008
vége előtti hatálybalépésének szükségessége (B6-0481/2008),
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