
– jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság között
létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás módosításáról;

– megállapodás az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között a légi közlekedési szolgáltatások egyes
kérdéseiről;

– megállapodás az Európai Közösség és Kanada kormánya között az utasinformációs és utasnyilvántartási
adatok feldolgozásáról.

9. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási
Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2005. október 10.

Belen Gómez Alfonso (Afectados Nudo Sur) (788/2005 sz.)
Javier Pita Cañas (789/2005 sz.)
Beatriz Díaz Giménez (790/2005 sz.)
Cristina Lozano Chico (791/2005 sz.)
Isabel Castro Latorre (Asociación de Mujeres Olivar y Genero) (792/2005 sz.)
Olga Juana Bernedo Alvarado (Instituto Canario de la Mujer) (793/2005 sz.)
Tomàs Serret (794/2005 sz.)
Antonio Capurro Carabe (795/2005 sz.)
Marisol Montes (Plataforma l'Ave pel Litoral) (796/2005 sz.)
Stephane Kraus (797/2005 sz.)
Jean-Frédéric Marrot (798/2005 sz.)
James Carreyre (Groupe Antiracket Fiscal) (799/2005 sz.)
Albert Tran (800/2005 sz.)
Sergio Mantovani (Comitato Insieme per Borgo Roma-Verona) (801/2005 sz.)
Paolo Rutigliano (802/2005 sz.)
Andrea Murgia (803/2005 sz.)
Renzo Allegrini (Federautisti (Associazione Nazionale Autisti Dipendenti)) (804/2005 sz.)
Antonio Ferreira de Jesús (Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus) (805/2005 sz.)
Isaias Gonçalves Afonso (806/2005 sz.)
Thales Vassilikiotis (807/2005 sz.)
Loulla Savvidou (Society of Divorced Women in Cyprus) (23 aláírással) (808/2005 sz.)
Józef Kulas (809/2005 sz.)
Genādijs Goglovs (810/2005 sz.)
Uta Lautenbach (811/2005 sz.)
Werner Thiel (812/2005 sz.)
Nina Dalinger (813/2005 sz.)
Nadja Peter (814/2005 sz.)
Heinz Posch (815/2005 sz.)
Michael Sachanidis (816/2005 sz.)
Norbert Alexander Wich (817/2005 sz.).

10. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 09/2005. számú előirányzat-átcsoportosí-
tásra irányuló javaslatát (C6-0106/2005 – SEC(2005)0367).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a
2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében.

*
* *
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A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 11/2005. számú előirányzat-átcsoportosí-
tásra irányuló javaslatát (C6-0109/2005 – SEC(2005)0479).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a
2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (2) bekezdése értelmében.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 35/2005. számú előirányzat-átcsoportosí-
tásra irányuló javaslatát (C6-0310/2005 – SEC(2005)1189).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után, a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a
2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (2) bekezdése értelmében.

11. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktu-
sokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

– az Európai Parlament és a Tanács rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának
(NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK rendelet módosításáról tekintettel a Cseh Köztársaság, Észt-
ország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai
Unióhoz történő csatlakozására (3622/1/2005 – C6-0332/2005 – 2004/0202(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba
hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 28. módosításáról (toluol és triklór-ben-
zol) (3626/5/2005 – C6-0329/2005 – 2004/0111(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kikötővédelem fokozásáról (3629/3/2005 –

C6-0334/2005 – 2004/0031(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terroriz-
mus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (3631/5/2005 – C6-0330/2005 –

2004/0137(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről
(3632/5/2005 – C6-0327/2005 – 2003/0277(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjárművekre szerelt elülső védelmi rendszerek haszná-
latáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (3640/3/2005 – C6-0336/2005 –

2003/0226(COD))

– az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét
elhagyó készpénz ellenőrzéséről (3646/2005 – C6-0328/2005 – 2002/0132(COD))

Ezenkívül a Tanács tudatja, hogy jóváhagyta

– a Parlament első olvasatban 2005. április 14-én elfogadott álláspontját a gépjárművek újrafelhasználha-
tóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a
70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására
tekintettel (3634/3/2005 – C6-0333/2005 – 2004/0053(COD)).

A Parlamenthez továbbított szöveg Tanács általi módosításai tekintetében az elnök az Eljárási Szabályzat
66. cikkének (2) bekezdése alapján konzultált az illetékes ENVI Bizottsággal. Az ENVI Bizottságnak nem
állt módjában elfogadni a tanácsi módosításokat, így a szöveg a Parlament által elfogadott álláspontnak
megfelelően került kiigazításra. Az elnök így szerdán ezt a jogalkotási aktust is aláírja.
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