
6. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy kedden a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktu-
sokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok
élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK rendelet módosításáról (03629/2007/LEX
– C6-0013/2008 – 2006/0193(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács határozata a papírmentes vám és kereskedelmi környezetről
(03702/2007/LEX – C6-0014/2008 – 2005/0247(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kisze-
reléséről, címkézéséről, és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint a 1576/89/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről (03631/2007/LEX – C6-0016/2008 – 2005/0028(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökken-
téséről (kodifikált változat) (03652/2007/LEX – C6-0017/2008 – 2006/0170(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok látóme-
zőjéről és szélvédőtörlőiről (kodifikált változat) (03653/2007/LEX – C6-0018/2008 –

2006/0216(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletnek a bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök tekintetében történő módosításáról (03628/2007/LEX – C6-0019/2008 –

2006/0195(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahaté-
konysági címkézési programról (átdolgozott változat) (03646/2007/LEX – C6-0020/2008 –

2006/0187(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és
egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról (03698/2007/LEX –

C6-0021/2008 – 2007/0128(COD))

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/54/EK irányelv egyes rendelkezések Észtországra
való alkalmazása tekintetében történő módosításáról (03687/2007/LEX – C6-0023/2008 –

2007/0141(COD))

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– Jelentés a veszteségekkel kapcsolatos adóeljárásokról határokon átnyúló tényállások esetén
(2007/2144(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0481/2007)

– ***I Jelentés az energiastatisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD)) – ITRE bizottság.
Előadó: Claude Turmes (A6-0487/2007)
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– ***I Jelentés a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, vala-
mint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e
hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0866 –

C6-0033/2007 – 2006/0290(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Bill Newton Dunn (A6-0488/2007)

– ***I Jelentés az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogsze-
rűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és
a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi ren-
deletre irányuló javaslatról (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD)) – IMCO
bizottság.
Előadó: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

– ***I Jelentés a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló európai parla-
menti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 –

2007/0030(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

– ***I Jelentés a termékek forgalmazása tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti előírások
megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: André Brie (A6-0491/2007)

– Jelentés a „CARS 21: Versenyképes autóipari szabályozási keret”-ről (2007/2120(INI)) – ITRE
bizottság.
Előadó: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0494/2007)

– ***I Jelentés a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások,
illetőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következtében kibocsátott üveg-
házhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzését és mérséklését célzó mechanizmus beve-
zetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelő-
anyagokra vonatkozó műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról,
valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 –

2007/0019(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

– ***I Jelentés a repülőtéri illetékekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Ulrich Stockmann (A6-0497/2007)

– Jelentés a felnőttkori tanulásról: tanulni sohasem késő (2007/2114(INI)) – CULT bizottság.
Előadó: Doris Pack (A6-0502/2007)

– ***I Jelentés a 95/50/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekinteté-
ben történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0509 – C6-0278/2007 – 2007/0184(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Bogusław Liberadzki (A6-0506/2007)

– * Jelentés a közös agrárpolitika keretében kidolgozott távérzékelési alkalmazások révén meg-
valósuló, a 2008–2013 közötti időszakban a Bizottságra háruló intézkedésekről szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS)) –

AGRI bizottság.
Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0508/2007)
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– ***I Jelentés a személyek külső határokon történő, Svájc és Liechtenstein által a területükön
történő átutazás céljából kiadott egyes tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő
egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló
896/2006/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irá-
nyuló javaslatról (COM(2007)0508 [02] – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD)) – LIBE bizott-
ság.
Előadó: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

– Jelentés a fekete-tengeri regionális politikai megközelítésről (2007/2101(INI)) – AFET bizott-
ság.
Előadó: Roberta Alma Anastase (A6-0510/2007)

– ***I Jelentés a személyek külső határokon történő, egyes dokumentumoknak Bulgária, a Cseh
Köztársaság, Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovénia és
Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenér-
tékűként való egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezeté-
séről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0508
[01] – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD)) – LIBE bizottság.
Előadó: Michael Cashman (A6-0511/2007)

– ***I Jelentés az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének
végrehajtása keretében a fuvardíjakban és a fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos
megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – Közlekedéssel kapcsolatos szempontok
(COM(2007)0090 [01] – C6-0086/2007 – 2007/0037A(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0513/2007)

– * Jelentés a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012
közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról szóló tanácsi hatá-
rozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS)) – LIBE
bizottság.
Előadó: Michael Cashman (A6-0514/2007)

– ***I Jelentés a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,
az önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD)) – EMPL bizottság.
Előadó: Őry Csaba (A6-0515/2007)

– Jelentés a Dél-Kaukázussal kapcsolatos hatékonyabb EU-politikáról: az ígéretektől a tettekig
(2007/2076(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Lydie Polfer (A6-0516/2007)

– * Jelentés a stabilizációs és társulási folyamat keretében európai partnerségek létrehozásáról
szóló 533/2004/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0662 – C6-0471/2007 – 2007/0239(CNS)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0517/2007)

– Jelentés a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007–2012 közötti
közösségi stratégiáról (2007/2146(INI)) – EMPL bizottság.
Előadó: Glenis Willmott (A6-0518/2007)

– Jelentés a nők által az iparban betöltött szerepről (2007/2197(INI)) – FEMM bizottság.
Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0519/2007)

– Jelentés: Az EU gyermekjogi stratégiája felé (2007/2093(INI)) – LIBE bizottság.
Előadó: Roberta Angelilli (A6-0520/2007)

2008.3.6. HU C 61 E/5Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008. január 14., hétfő



1.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a fogyasztói hitelmegállapodá-
sokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (09948/2/2007 – C6-0315/2007 –

2002/0222(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

2) a képviselők:

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0001/2008):

– a Tanácshoz:

Harkin Marian, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos
Georgios, Burke Colm, Aylward Liam, Mitchell Gay, Doyle Avril, Higgins Jim, McGuinness
Mairead, Posselt Bernd, Moraes Claude, Vakalis Nikolaos, Montoro Romero Cristobal,
Budreikaitė Danutė, Papadimoulis Dimitrios, Bushill-Matthews Philip, Martin David, Paleckis
Justas Vincas, Vanhecke Frank, Evans Robert, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Manolakou
Diamanto, Ryan Eoin, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Schmidt Olle,
Andrikienė Laima Liucija;

– a Bizottsághoz:

McGuinness Mairead, Davies Chris, Moraes Claude, Corda Giovanna, Mavrommatis Manolis,
Higgins Jim, Badia i Cutchet Maria, Bowles Sharon, Posselt Bernd, Crowley Brian, Harkin
Marian, Papastamkos Georgios, Burke Colm, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen
Esko, Gaľa Milan, Sonik Bogusław, Schmidt Olle, Andrikienė Laima Liucija, Medina Ortega
Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Doyle Avril, Hutchinson Alain, Newton Dunn Bill,
Carlshamre Maria, Budreikaitė Danutė, Koppa Maria Eleni, Vakalis Nikolaos, Stoyanov
Dimitar, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Toussas Georgios, Evans Robert, Holm Jens, Jensen
Anne E., Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Aylward Liam, del Castillo Vera Pilar,
Dimitrakopoulos Giorgos, Pafilis Athanasios, Hénin Jacky, Irujo Amezaga Mikel, Van Hecke
Johan, Arnaoutakis Stavros, Manolakou Diamanto, Belet Ivo, El Khadraoui Saïd, Martin David;

2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke)

– Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az illegális bevándorlásról
(B6-0490/2007).
A következő bizottsághoz utalva: illetékes: LIBE

2.3) ajánlásra irányuló javaslatok (az Eljárási Szabályzat 114. cikke):

– Sarah Ludford. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az etnikai vagy faji hovatarto-
zás ismérvein alapuló kiválasztás – a profilalkotás – problémájáról a terroristaellenes művele-
tek, a rendfenntartás, a bevándorlás ellenőrzése, a vámeljárások és a határellenőrzések során
(B6-0483/2007).
A következő bizottsághoz utalva: illetékes: LIBE

véleménynyilvánító: AFET

8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

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

– (O-0081/2007/rev.1) Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Lévai Katalin, Adrian Severin és Jan
Andersson, a PSE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az európai romastratégia
(B6-0389/2007);

– (O-0082/2007) Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Lengyelországban
megválasztott európai parlamenti képviselők helyzete (B6-0002/2008);
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