
12. ASEM csúcstalálkozó (2006. szeptember 10–11., Helsinki) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: ASEM csúcstalálkozó (2006. szeptember 10–11., Helsinki)

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Panagiotis Beglitis, a PSE képviselőcsoport nevében, és Jules Maaten, az ALDE képviselőcsoport
nevében.

A vitát berekesztik.

13. Jövőbeni tevékenységek a szabadalmak területén (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Jövőbeni tevékenységek a szabadalmak területén

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Klaus-Heiner Lehne, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Michel Rocard, a PSE képviselőcsoport
nevében, Sharon Bowles, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselő-
csoport nevében, Thomas Wise, az IND/DEM képviselőcsoport nevében, Barbara Kudrycka, Manuel Medina
Ortega, Toine Manders és Charlie McCreevy.

A vita (2006.10.11-i jegyzőkönyv, 12. pont) lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekez-
dése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

A benyújtás határideje: 2006.10.09., hétfő 12.00 óra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.10.12-i jegyzőkönyv, 7.24. pont.

*
* *

Felszólal Bernd Posselt, aki tiltakozik az ellen, hogy a mai délután napirendjén nem szerepel az emberi jogok
megsértésének eseteiről szóló vita (az elnök azt válaszolja, hogy ezen észrevételt továbbítani fogja az Elnö-
kök Értekezletének).

14. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

PECH bizottság

– A tiltott, nem bejelentett és nem szabályozott halászatra vonatkozó uniós cselekvési terv végrehajtása
(2006/2225(INI))

(véleménynyílvánító: DEVE, ENVI, INTA)

AFCO bizottság

– Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai
(2006/2226(INI))

(véleménynyílvánító: AFET, BUDG)

TRAN bizottság

– Az áruszállítás logisztikája Európában, a fenntartható mobilitás kulcsa (2006/2228(INI))

(véleménynyílvánító: ENVI, ITRE)

ENVI bizottság

– Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése: európai dimenzió a túlsúlyosság, az elhí-
zottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében (2006/2231(INI))

(véleménynyílvánító: EMPL, IMCO)
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ENVI bizottság

– A biodiverzitás csökkenésének megállítása 2010-ig (2006/2233(INI))

(véleménynyílvánító: DEVE, PECH, AGRI, ITRE)

INTA bizottság

– Az EU által nyújtott, kereskedelmet segítő támogatás (2006/2236(INI))

(véleménynyílvánító: DEVE)

INTA bizottság

– Az EU gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai Oroszországgal (2006/2237(INI))

(véleménynyílvánító: AFET, ECON)

EMPL bizottság

– A mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzése (2006/2240(INI))

(véleménynyílvánító: FEMM, DEVE, AFET, INTA)

ECON bizottság

– 2006-os éves jelentés az euróövezetről (2006/2239(INI))

DEVE bizottság

– A helyi közösségek és a fejlesztési együttműködés (2006/2235(INI))

CONT bizottság

– A Számvevőszék 6/2005. sz. különjelentése a transzeurópai közlekedési hálózatról (2006/2238(INI))

(véleménynyílvánító: TRAN)

DEVE bizottság

– Stratégiai partnerség az Európai Unió és Dél-Afrika között (2006/2234(INI))

(véleménynyílvánító: AFET, INTA)

ENVI bizottság

– A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban, 2006–2009
(2006/2232(INI))

(véleménynyílvánító: FEMM, AFET, ITRE, LIBE)

ITRE bizottság

– Az Euratom értékelése – Az európai atomenergia-politika 50 éve (2006/2230(INI))

TRAN bizottság

– A mozgásban lévő Európáért – Fenntartható mobilitás kontinensünk számára (2006/2227(INI))

(véleménynyílvánító: ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)

PECH bizottság

– A fenntarthatóság elvének alkalmazása az Európai Unió halászatában a legnagyobb fenntartható hoza-
mon keresztül (2006/2224(INI))

(véleménynyílvánító: ENVI)
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Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az Eljárási Szabályzat 112. cikke)

AFET bizottság

– A közös kül- és biztonságpolitikáról szóló 2005. évi jelentés (2006/2217(INI))

(véleménynyílvánító: BUDG)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az Eljárási Szabályzat 114. cikke)

AFET bizottság

– Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről közép-amerikai országok közötti társulási
megállapodásra vonatkozó tárgyalási felhatalmazásról (2006/2222(INI))

(véleménynyílvánító: DEVE, INTA)

AFET bizottság

– Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről pedig az Andok Közösség és tagországai
közötti társulási megállapodásra vonatkozó tárgyalási felhatalmazásról (2006/2221(INI))

(véleménynyílvánító: DEVE, INTA)

A bizottságok felkérése

DEVE bizottság

– Új átfogó partnerség Grönlanddal együttes nyilatkozat és az EK-Szerződés 187. cikkén alapuló tanácsi
határozat formájában (2006/2182(INI))
A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: PECH
véleménynyílvánító: DEVE, AFET, BUDG, INTA

JURI bizottság

– Jelentés a parlamenti képviselőkre anyaság vagy apaság esetén érvényes szabályokról (2006/2025(REG))
A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFCO
véleménynyílvánító: JURI

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

IMCO bizottság

– Jogorvoslat a közbeszerzési szerződések odaítélése tekintetében (COM(2006)0195 – C6-0141/2006 –

2006/0066(COD))

(véleménynyílvánító: EMPL, ITRE, ECON)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés IMCO, JURI

(Az Elnökök Értekezletének 2006.09.21-i határozatát követően.)

IMCO bizottság

– Közösségi Vámkódex (COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(véleménynyílvánító: BUDG, ITRE, CONT, LIBE)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés IMCO, INTA

(Az Elnökök Értekezletének 2006.09.07-i határozatát követően.)
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