
4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy ratifikálja Vincenzo Aita, De Blasio Antonio és
Brian Simpson képviselők mandátumát.

E mandátumok 2006.06.19-én, 2006.07.31-én és 2006.08.28-án lépnek hatályba.

5. Ülésnaptár

2006. szeptember 21-i ülésén az Elnökök Értekezlete úgy határozott, hogy 2006. december 18-án, hétfőn,
11 és 13 óra között plenáris ülés kerül megrendezésre.

Ezen az ülésen a Tanács tájékoztatni fogja a Parlamentet az Európai Tanács 2006. december 14–15-i,
brüsszeli ülésének eredményeiről, és ismerteti a finn elnökség következtetéseit.

6. Az elnökség közleménye

Az elnök bejelenti, hogy Toomas Hendrik Ilvest 2006. szeptember 23-án Észtország elnökévé választották.

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– * Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó 4/2006. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről – III. szakasz – Bizottság (11298/2006 – C6-0247/2006 – 2006/2149
(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Giovanni Pittella (A6-0284/2006)

– * Jelentés az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 3/2006. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről – III. szakasz – Bizottság – VIII. szakasz B. rész – Európai Adatvé-
delmi Biztos (11297/2006 – C6-0239/2006 – 2006/2119(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Giovanni Pittella (A6-0283/2006)

– *** Ajánlás a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló tanácsi hatá-
rozatra irányuló javaslatról (11807/2006 – C6-0266/2006 – 2006/0131(AVC)) – REGI bizott-
ság.
Előadó: Constanze Angela Krehl (A6-0281/2006)

– Második jelentés az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének
végrehajtására vonatkozó mentesítésről – I. szakasz – Európai Parlament (N6-0027/2005
– C6-0357/2005 – 2005/2091(DEC)) – CONT bizottság.
Előadó: Markus Ferber (A6-0280/2006)

– * Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési
program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló 2001/923/EK határozat módosításáról
és meghosszabbításáról szóló 2006/…/EK határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagál-
lamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2006)0243 – C6-0180/2006 – 2006/0079(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0277/2006)
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