
4. A bizottságok tagjai

A Parlament a PSE és az ALDE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

AFET bizottság: Katrin Saks és Bronisław Geremek

5. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az Elnök tudatja, hogy a Tanács elnökével együtt kedden aláírja az alábbi, együttdöntési eljárásban elfoga-
dott jogi aktusokat, a Parlament eljárási szabályzatának 68. cikke szerint:

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európa kulturális fővárosa eseménysorozat 2007–
2019. évekre szóló közösségi fellépésének megállapításáról (3611/3/2006 – C6-0343/2006 –

2005/0102(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata az európai szabványosítás finanszírozásáról (3619/2/2006
– C6-0345/2006 – 2005/0157(COD))

– Európai Parlament és a Tanács határozata a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási
program létrehozásáról (3652/2006 – C6-0344/2006 – 2004/0158(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményja-
vításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program létrehozásáról
(„Marco Polo II.”) és az 1382/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (3620/4/2006 –

C6-0349/2006 – 2004/0157(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata a versenyképességi és innovációs keretprogram
(2007–2013) létrehozásáról (3622/4/2006 – C6-0350/2006 – 2005/0050(COD))

*
* *

Ezenkívül tudatja a Tanács, hogy elfogadta a Parlament 2006. július 6-i, az európai szomszédsági és part-
nerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásáról szóló álláspontját (3633/1/2006 – C6-0351/2006 –

2004/0219(COD)). Kiigazításra volt szükség, hogy a végleges jogi aktust összhangba hozzák a Parlament
és a Tanács közötti politikai megállapodással. 2006. október 9-i levelében az ügyben illetékes AFET bizott-
ság elnöke az eljárási szabályzat 66. cikke szerint tájékoztatta az elnököt, hogy az AFET bizottság elfogadta
ezt a technikai kiigazítást. Az elnök így szintén alá fogja írni ezt a jogi aktust.

6. Az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok alakulása Anna
Politkovszkaja újságírónő meggyilkolását követően (benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2006.10.11. (2006.10.11-i jegyzőkönyv, 14. pont).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítványok:

– Marielle De Sarnez, Jean-Marie Cavada, Margarita Starkevičiūtė, Nicholson of Winterbourne és Karin
Riis-Jørgensen, az ALDE képviselőcsoport nevében, Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilkolá-
sáról (B6-0531/2006);

– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Józef Pinior és Reino Paasilinna, a PSE képviselőcsoport nevé-
ben, az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatok alakulásáról Anna Politkovszkaja meggyilko-
lását követően (B6-0532/2006);

– Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre és Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai
Unió és Oroszország közötti kapcsolatok alakulásáról Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilko-
lását követően (B6-0533/2006);
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– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings, Tunne Kelam és Jacek Emil
Saryusz-Wolski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsola-
tok alakulásáról Anna Politkovszkaja meggyilkolását követően (B6-0534/2006);

– Vittorio Agnoletto és Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Unió és
Oroszország közötti kapcsolatok alakulásáról Anna Politkovszkaja meggyilkolását követően
(B6-0535/2006);

– Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński,
Adam Jerzy Bielan és Mogens N. J. Camre, az UEN képviselőcsoport nevében, az Európai Unió és
Oroszország közötti kapcsolatok alakulásáról Anna Politkovszkaja orosz újságírónő meggyilkolását
követően (B6-0536/2006).

Szavazás: 2006.10.25-i jegyzőkönyv, 6.10. pont.

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

– Az Európai Unió Tanácsa: 2. sz. módosító indítvány az európai közösségek 2007. pénzügyi évre
szóló általános költségvetési tervezetéhez (13886/2006 – C6-0341/2006 – 2006/2018(BUD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

véleménynyilvánító: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET,
PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE,
INTA, IMCO, TRAN, REGI

– A DEC 40/2006. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizott-
ság (SEC(2006)1280 – C6-0340/2006 – 2006/2245(GBD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat: a Tanács rendelete a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a 247/2006/EK rendeleteknek a
banánágazat tekintetében történő módosításáról (COM(2006)0489 – C6-0339/2006 –

2006/0173(CNS))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AGRI

véleménynyilvánító: DEVE, BUDG, REGI

– Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-össze-
tételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló …/…/EK rendelet módosításáról
(COM(2006)0607 – C6-0338/2006 – 2006/0195(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

– Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos
egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló …/…/EK rendelet módosításáról
(COM(2006)0606 – C6-0337/2006 – 2006/0193(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

– 3. költségvetésmódosítás-tervezet a 2006-os pénzügyi évre – Általános bevételi és kiadási kimutatás
– III. szakasz – Bizottság – VIII. szakasz, B. rész – Európai adatvédelmi biztos (N6-0018/2006 –

C6-0336/2006 – 2006/2119(BUD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti infrastruktúra biztonságkezeléséről
(COM(2006)0569 – C6-0331/2006 – 2006/0182(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

véleménynyilvánító: ENVI, ITRE, LIBE

– A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek: a 6., 7., 8.,
és 9. Európai Fejlesztési Alap éves beszámolója a 2005. évre (COM(2006)0429 – C6-0264/2006 –

2006/2169(DEC))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CONT

véleménynyilvánító: DEVE, BUDG
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