
3. Az elnökség nyilatkozata

Az elnök a madridi terrortámadások hároméves évfordulója alkalmából nyilatkozatot tesz, amelyben tiszte-
lettel adózik a terrorizmus áldozatainak, és elítéli a világ bármely táján elkövetett terrorcselekményeket.

A Parlament egyperces csenddel emlékezik a terrorizmus áldozataira.

4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– * Jelentés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006. évi egységes szerkezetbe foglalt tengeré-
szeti munkaügyi egyezményének az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére a
tagállamok felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatról (COM(2006)0288 – C6-0241/2006
– 2006/0103(CNS)) – EMPL bizottság.
Előadó: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

– ***I Jelentés a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0579 –

C6-0403/2005 – 2005/0228(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

– Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,
másrészről az Andok Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodásra vonatkozó
tárgyalási felhatalmazásról szóló ajánlásra irányuló javaslatról (2006/2221(INI)) – AFET
bizottság.
Előadó: Luis Yáñez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

– Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz intézett, egyrészről az Európai Unió és tagálla-
mai, másrészről a közép-amerikai országok közti partnerségi megállapodással kapcsolatos
tárgyalási felhatalmazásáról szóló ajánlásra irányuló javaslatról (2006/2222(INI)) – AFET
bizottság.
Előadó: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

– ***I Jelentés a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK
és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedésszerzések és részesedésnövelé-
sek felügyeleti értékelésének eljárási szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0507 – C6-0298/2006 – 2006/0166(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Wolf Klinz (A6-0027/2007)

– Jelentés a Tanácsnak szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról Bosznia-Hercego-
vináról (2006/2290(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Doris Pack (A6-0030/2007)

– ***I Jelentés a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a
726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)
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