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Elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

A költségvetési tervezet 712. módosítását elfogadták, azonban – technikai jellegű probléma következtében –

nem került be az elfogadott szövegek 2004.10.28-i keltezésű I. mellékletébe. A szóban forgó melléklethez
erratum (hibaigazítás) közzétételére került sor.

3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok jelentések:

— Jelentés a Tanács Ötödik Éves Jelentéséről az Európai Unió fegyverexportra vonatkozó magatartási
kódexe 8. rendelkezése szerint (2004/2103(INI)) – Külügyi Bizottság
Előadó: Romeva i Rueda Raül (A6-0022/2004)
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— ***I Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvet módosító
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0127 — C5-0100/2004
— 2004/0045(COD)) – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
Előadó: Corbey Dorette (A6-0027/2004).

— * Jelentés az uniós polgárok útlevelének biztonsági sajátosságaira és biometrikus adataira vonatkozó
szabályokról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0116 — C5-0101/2004 —

2004/0039(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Coelho Carlos (A6-0028/2004).

— * Jelentés

1. A vízumok egységes formátumának megállapításáról szóló, 1683/95/EK rendeletet módosító
tanácsi rendeletre irányuló európai bizottsági javaslatról COM(2003)0558 — C5-0466/2003
— 2003/0217(CNS));

2. A harmadik ország állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapítá-
sáról szóló 1030/2002/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló európai bizottsági
javaslatról (COM(2003)0558 — C5-0467/2003 — 2003/0218(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel-
és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Coelho Carlos (A6-0029/2004).

— Jelentés az európai ombudsman 2003. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2004/2091(INI))
– Petíciós Bizottság
Előadó: De Rossa Proinsias (A6-0030/2004).

— * Jelentés az Európai Újjáépítési Ügynökségre vonatkozó, 2667/2000/EK tanácsi rendeletet mó-
dosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0451 — C6-0075/2004 —

2004/0133(CNS)) – Külügyi Bizottság
Előadó: Samuelsen Anders (A6-0031/2004).

— * Jelentés a ciprusi török közösség gazdasági fejlődését elősegítő pénzügyi támogató eszköz létre-
hozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0465 — COM(2004)0696 —

13195/2004 — C6-0098/2004 — 2004/0145(CNS)) – Külügyi Bizottság – Bizottságok közötti
megerősített eljárás
Előadó: Rothe Mechtild (A6-0032/2004).

2) képviselők:

2.1) szóbeli kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

— Daniel Marc Cohn-Bendit, Evelin Lichtenberger és David Hammerstein Mintz, a Verts/ALE
képviselőcsoport nevében, szoftver szabadalmak (vagy a számítógépes alkalmazású találmá-
nyok szabadalmaztathatóságáról szóló irányelv COM(2002)0092/végleges) (B6-0020/2004);

— Paul Marie Coûteaux és Patrick Louis, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, szoftverek
szabadalmaztatása (B6-0021/2004);

— Paul Marie Coûteaux és Patrick Louis, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, szoftverek
szabadalmaztatása (B6-0022/2004);

— Ilda Figueiredo és Marco Rizzo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanács politikai
jóváhagyása a számítógép használatával létrehozott találmányok szabadalmaztathatóságáról
szóló irányelvjavaslathoz (B6-0023/2004);

— Ilda Figueiredo és Marco Rizzo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanács politikai
jóváhagyása a számítógép használatával létrehozott találmányok szabadalmaztathatóságáról
szóló irányelvjavaslathoz (B6-0024/2004)

— Anders Samuelsen, a Külügyi Bizottság nevében, az Európai Unió újjáépítési segítségnyújtása a
balkáni régióban (B6-0025/2004);

— Anders Samuelsen, a Külügyi Bizottság nevében, az Európai Unió újjáépítési segítségnyújtása a
balkáni régióban (B6-0026/2004);

— Josep Borrell Fontelles, „A kibővített Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei a 2007
és 2013 közé eső időszakra” ideiglenes bizottság nevében, a következő pénzügyi keret előké-
szítéséről (B6-0130/2004);

— Josep Borrell Fontelles, „A kibővített Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei a 2007
és 2013 közé eső időszakra” ideiglenes bizottság nevében, a következő pénzügyi keret előké-
szítéséről (B6-0131/2004)
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2.2) szóbeli kérdések a kérdések órájában (az Eljárási Szabályzat 109. cikke):
— Papadimoulis Dimitrios, Ludford Sarah, Martínez Martínez Miguel Angel, Brejc Mihael, Posselt

Bernd, Ortuondo Larrea Josu, Meyer Pleite Willy, Mastenbroek Edith, De Rossa Proinsias,
Figueiredo Ilda, Ribeiro Sérgio, Mitchell Gay, Czarnecki Ryszard, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi,
Martin Hans-Peter

2.3) állásfoglalási indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):
— Garriga Polledo Salvador – Állásfoglalási indítvány a fából készült lakás célú építményekre

vonatkozó közösségi szabályozásról (B6-0127/2004)
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: IMCO

2.4) ajánlási javaslatok (az Eljárási Szabályzat 114. cikke):
— Duquesne Antoine az ALDE képviselőcsoport nevében – A Tanácsnak szóló ajánlási javaslat a

terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információk és adatok cseréjéről, valamint a kér-
désben történő együttműködésről (B6-0128/2004)
A következő bizottságokhoz utalva: felelős bizottság: LIBE

2.5) nyilvántartásba kerülő írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):
— Paul Marie Coûteaux, az örmény népirtásnak a Törökországgal való tárgyalások megnyitásá-

nak előfeltételéül szabott elismeréséről (46/2004);
— Johan Van Hecke, Robert Sturdy, Zuzana Roithová, Erika Mann és Ignasi Guardans Cambó, az

európai textilipar jövőjéről (47/2004);
— Bart Staes és Pierre Jonckheer, az éjszakai repülőjáratok által okozott zajártalomról (48/2004).

4. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát terjesztette elő:

— Kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült
Államok között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodás-
hoz, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a
Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a
Szlovén Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel.

5. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 36/2004 sz. írásbeli nyilatkozat nem kapta meg a szükséges számú aláírást, így az az Eljárási Szabályzat
116. cikkének (5) bekezdése értelmében érvénytelen.

6. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott álláspon-
tokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

A Tanács az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének megfelelően közölte, hogy jóváhagyja a Parlament
2004. április 21-én első olvasatban elfogadott álláspontját, amelynek célja a Közösségnek az Európai Audio-
vizuális Megfigyelő Intézetben való részvételéről szóló 1999/784/EK tanácsi határozat módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása (2003/0293(COD)).

Az érintett jogi aktus elfogadása ennek megfelelően megtörtént, és a Parlament elnöke aláírja a jogi aktust a
Tanács elnökével együtt, a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően.

*
* *

A Tanács az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének megfelelően azt is közölte, hogy jóváhagyja a Parla-
ment 2004. március 31-én első olvasatban elfogadott álláspontját, amelynek célja a takarmányhigiénia köve-
telményeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása (2003/0071(COD)).

A 66. cikk (2) bekezdésének megfelelően az elnök úgy döntött, hogy konzultál az illetékes bizottsággal, ez
esetben az ENVI Bizottsággal, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy a Tanács javaslatot érintő technikai
kiigazításai nem érintik a javaslat érdemi részét.
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