
4. Humanitárius válság a palesztin területeken és az EU szerepe (benyújtott állás-
foglalásra irányuló indítványok)

Az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

– Francis Wurtz, Adamos Adamou és Luisa Morgantini, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közel-
keleti helyzetről és a palesztin intézményeknek nyújtott uniós segélyek felfüggesztéséről
(B6-0301/2006),

– Pasqualina Napoletano és Véronique De Keyser, a PSE képviselőcsoport nevében, a palesztin területeken
fennálló humanitárius válságról és az EU szerepéről (B6-0302/2006),

– Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jana Hybášková és Patrick Gaubert, a PPE-DE kép-
viselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzetről (B6-0303/2006),

– Daniel Cohn-Bendit, Cem Özdemir, Angelika Beer, Hélène Flautre, Margrete Auken, Jill Evans, Caroline
Lucas, Johannes Voggenhuber és David Hammerstein Mintz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a
palesztin területeken fennálló humanitárius válságról és az EU szerepéről (B6-0304/2006),

– Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, a közel-keleti helyzetről
(B6-0305/2006),

– Ģirts Valdis Kristovskis és Roberta Angelilli, az UEN képviselőcsoport nevében, a palesztin népnek
nyújtott segélyek finanszírozásáról (B6-0306/2006).

Szavazás: 2006.06.01-i jegyzőkönyv, 7.9. pont.

5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– * Jelentés a Belga Királyság kezdeményezéséről, amelynek célja a gyermekek ellen elkövetett
szexuális bűncselekményekért kirótt ítéletekből fakadó eltiltásoknak az Európai Unióban tör-
ténő elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadása (14207/2004 –

C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.
Előadó: Sonik Bogusław (A6-0068/2006).

– Jelentés az EU–USA transzatlanti gazdasági kapcsolatokról (2005/2082(INI)) – Nemzetközi
Kereskedelmi Bizottság.
Előadó: Mann Erika (A6-0131/2006).

– * Jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet-
ről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló EK, Euratom
bizottsági rendelettervezetről (SEC(2005)1240 – C6-0355/2005 – 2005/0904(CNS)) – Költ-
ségvetési Ellenőrző Bizottság.
Előadók: Pahor Borut, Gräßle Ingeborg (A6-0135/2006).

– Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal az európai egészségügyi dolgozóknak a tűszúrás
által okozott sérülésekből adódó, véren keresztül történő megfertőzéssel szembeni védelméről
(2006/2015(INI)) – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.
Előadó: Hughes Stephen (A6-0137/2006).

– Jelentés az Európai Unióban élő roma nők helyzetéről (2005/2164(INI)) – Nőjogi és Esély-
egyenlőségi Bizottság.
Előadó: Járóka Lívia (A6-0148/2006).

– Jelentés a kis- és középvállalkozásokról a fejlődő országokban (2005/2207(INI)) – Fejlesztési
Bizottság.
Előadó: Schröder Jürgen (A6-0151/2006).
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