
A 48–51. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

52. kérdés (Bernd Posselt): Az euró bevezetése Svédországban.

Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Danutė Budreikaitė és Hélène
Goudin kiegészítő kérdéseire.

53. kérdés (Justas Vincas Paleckis): Csatlakozás az euróövezethez.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Justas Vincas Paleckis, Laima Liucija Andrikienė és David Martin
kiegészítő kérdéseire.

54. kérdés (Gay Mitchell): Az euróövezethez való új csatlakozások következményei.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell kiegészítő kérdésére.

A 72. és 89. kérdések semmisek, tárgyuk ugyanis már szerepel a jelen ülés napirendjén.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti
jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 19.15-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Janusz ONYSZKIEWICZ

alelnök

17. „Cselekvő ifjúság” program (2007–2013) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2007–2013
közötti időszakra a „Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat-
ra irányuló javaslatról [06236/3/2006 – C6-0273/2006 – 2004/0152(COD)] – Kulturális és Oktatási Bizott-
ság
Előadó: Lissy Gröner (A6-0341/2006)

Lissy Gröner előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Felszólal Rolf Berend, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Christa Prets, a PSE képviselőcsoport nevében,
Jolanta Dičkutė, az ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Ljudmila Novak, Piia-Noora Kauppi és Ján Figeľ

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.10.25-i jegyzőkönyv, 6.3. pont.

18. Egész életen át tartó tanulás ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egész életen át
tartó tanulás terén egy integrált cselekvési program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozatra irányuló javaslatról [06237/3/2006 – C6-0274/2006 – 2004/0153(COD)] – Kulturális és Oktatási
Bizottság
Előadó: Doris Pack (A6-0344/2006)

Doris Pack előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal Ján Figeľ (a Bizottság tagja)

C 313 E/30 HU 2006.12.20.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. október 24., kedd


