
4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

*
* *

Felszólal Tunne Kelam, Daniel Cohn-Bendit és Gay Mitchell.

5. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2006. márciusi I., márciusi II., áprilisi I., áprilisi II., májusi I., májusi II. és júniusi ülés során a Parlament
által elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztot-
ták.

A 2006. júliusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos
további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.

6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

– * Jelentés az Európai Közösség és a Bolgár Köztársaság között létrejött, Bulgáriának a Kábítószerek
és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0255 –

C6-0322/2006 – 2006/0095(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0328/2006)

– * Jelentés az Európai Közösség és a Török Köztársaság között létrejött, Törökországnak a Kábító-
szerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről
szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0257 –

C6-0320/2006 – 2006/0089(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0327/2006)

– * Jelentés az Európai Közösség és Románia között létrejött, Romániának a Kábítószerek és a Kábí-
tószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő részvételéről szóló megálla-
podás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0256 –

C6-0321/2006 – 2006/0087(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0326/2006)

– ***I Jelentés a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0219 – C6-0160/2006 –

2006/0071(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0323/2006)

– * Jelentés a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(kodifikált változat) (COM(2006)0123 – C6-0136/2006 – 2006/0040(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0322/2006)

– ***I Jelentés a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a
szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irá-
nyuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0226 – C6-0162/2006 – 2006/0073(COD)) –
JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0321/2006)

– * Jelentés a glükózról és a laktózról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat)
(COM(2006)0116 – C6-0135/2006 – 2006/0038(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0320/2006)

– ***I Jelentés a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló európai parlamenti és tanácsi irány-
elvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0222 – C6-0161/2006 –

2006/0070(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0318/2006)
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– * Jelentés az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról
szóló 1321/2004/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0261 – C6-0201/2006 – 2006/0090(CNS)) – ITRE bizottság.
Előadó: Giles Chichester (A6-0314/2006)

– ***I Jelentés a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2006)0205 – C6-0152/2006 –

2006/0067(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0313/2006)

– * Jelentés Bulgária és Románia csatlakozásának alkalmából az Európai Közösségekben alkalmazott
tisztviselők toborzásával kapcsolatos ideiglenes intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (COM(2006)0271 – C6-0221/2006 – 2006/0091(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0312/2006)

– * Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2005)0280 [[01]] – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Gál Kinga (A6-0306/2006)

– * Jelentés az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben
a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények
terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi Euratom rendeletre irányuló javas-
latról (COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS)) – ITRE bizottság.
Előadó: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

– ***I Jelentés a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpon-
tok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0705 – C6-0005/2006 – 2005/0277(COD)) – ITRE bizottság.
Előadó: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

– Jelentés az EU és a Mercosur közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról, tekintettel a régió-
közi partnerségi megállapodás megkötésére (2006/2035(INI)) – INTA bizottság.
Előadó: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0302/2006)

– Jelentés a belvízi szállítás előmozdításáról: „NAIADES”, integrált európai cselekvési program a bel-
vízi szállítás érdekében (2006/2085(INI)) – TRAN bizottság.
Előadó: Corien Wortmann-Kool (A6-0299/2006)

– * Jelentés az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kér-
déseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2006)0095 – C6-0250/2006 – 2006/0027(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0297/2006)

– * Jelentés az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgáltatások bizo-
nyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2006)0064 – C6-0249/2006 – 2006/0016(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0296/2006)

– * Jelentés az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások
bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javas-
latról (COM(2005)0513 – C6-0165/2006 – 2005/0208(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0295/2006)

– * Jelentés az Európai Közösség és Új-Zéland között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről lét-
rejött megállapodásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0267 –

C6-0226/2005 – 2005/0113(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0294/2006)
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– * Jelentés az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdé-
seiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2005)0264 – C6-0224/2005 – 2005/0112(CNS)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0293/2006)

– *** Ajánlás a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az M2 és az M3 kategóriájú
járművek általános kialakításuk tekintetében történő jóváhagyásáról szóló 107. előírásához való
csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről (07884/1/2006 – C6-0198/2006 – 2005/0250
(AVC)) – INTA bizottság.
Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0292/2006)

– * Jelentés a Koszovó számára nyújtandó kivételes pénzügyi támogatásról szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról (COM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS)) – INTA bizottság.
Előadó: Erika Mann (A6-0291/2006)

– Jelentés az állatjólétért és az állatok védelméért 2006 és 2010 között folytatott közösségi cselekvési
tervről (2006/2046(INI)) – AGRI bizottság.
Előadó: Elisabeth Jeggle (A6-0290/2006)

– * Jelentés a közösségi polgári védelmi mechanizmus kialakításáról szóló tanácsi határozatra irá-
nyuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS)) – ENVI
bizottság.
Előadó: Dimitrios Papadimoulis (A6-0286/2006)

– * Jelentés az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról szóló
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS)) –
AFET bizottság.
Előadó: Jelko Kacin (A6-0285/2006)

– * Jelentés az Osztrák Köztársaságnak az Europol személyzeti szabályzata módosításáról szóló
tanácsi jogi aktus elfogadásáról szóló kezdeményezéséről (05428/2006 – C6-0073/2006 –

2006/0804(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Claude Moraes (A6-0279/2006)

– * Jelentés az Osztrák Köztársaságnak az Europol személyzete alapfizetésének és juttatásainak kiiga-
zításáról szóló tanácsi határozat elfogadásáról szóló kezdeményezéséről (05417/2006 –

C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Claude Moraes (A6-0278/2006)

2) a képviselők:

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

– Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0098/2006) tesz fel: Jan Andersson és Karin Jöns, az
EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A mellrákkal kezelt betegek munkaerőpiaci visz-
szailleszkedése és a mellrákkal foglalkozó egészségügyi szakemberek folyamatos képzését
célzó szociális alapok felhasználása (B6-0433/2006)

– Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0101/2006) tesz fel: Karl-Heinz Florenz és Karin Jöns, az
ENVI bizottság nevében a Bizottsághoz: a mellrák korai felismerésének és kezelésének hely-
zete a kibővített Európai Unióban (B6-0434/2006)

– Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0085/2006) tesz fel: Joseph Daul és Janusz Wojcie-
chowski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A feldolgozásra szánt bogyós gyümöl-
csök és cseresznyefélék ágazatának helyzete (B6-0435/2006)

2.2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

– Aldo Patriciello, az egyetemi karokon a létszámkorlátok eltörléséről (0069/2006);

– Alessandra Mussolini és Carlo Casini, három katolikus személy Indonéziában történt meg-
öléséről (0070/2006);
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– Luca Romagnoli, a cenzúráról és az őszentségét XVI. Benedek pápát ért fenyegetésekről,
valamint a gondolat- és szólásszabadság lábbal tiprásának egyértelmű és erőszakos kísérleté-
ről az Európai Unió országaiban (0071/2006);

– Gál Kinga, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská és Peter Šťastný, az új tagállamok schengeni
térséghez való csatlakozásának lehetséges elhalasztásáról (0072/2006).

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

A 42, 43, 44, 45, 46/2006 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok
az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.

8. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– Együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köz-
társaság között a polgári globális műholdas navigációs rendszerről;

– Megállapodás az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdé-
seiről.

9. A Parlament tagjai

Cecilia Malmström bejelentette, hogy 2006.10.06-i hatállyal kinevezték a svéd kormány európai ügyekért
felelős miniszterévé.

Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról
szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament
képviselői tisztével, a Parlament az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy
a képviselői hely 2006.10.06-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Az illetékes észt hatóságok bejelentették Katrin Saks kinevezését Toomas Hendrik Ilves helyére, parlamenti
képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2006.10.09.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament tudomásul veszi e kinevezést.

Az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 3. cikkének (5) bekezdésére.

Megfigyelők:

Monica Octavia Muscă 2006.10.10-én benyújtotta lemondását a román képviselőház kinevezése alapján az
Európai Parlamentben betöltött megfigyelői tisztségéről.

Az Elnökség által elfogadott rendelkezéseknek megfelelően a Parlament erről értesíti az illetékes román
hatóságokat.

10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A GUE/NGL képviselőcsoportja és a független képviselők kérésére a Parlament ratifikálja a következő kine-
vezéseket:

– ENVI bizottság: Jens Holm

– Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos hasz-
nálatával foglalkozó ideiglenes bizottság: Gianni De Michelis helyére Luca Romagnoli.

2006.12.16. HU C 308 E/5Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. október 11., szerda


