
Mivel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló
okmány 7. cikkének (2) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői
tisztével, a Parlament megállapítja, hogy a képviselői helyek 2008.04.01-jei hatállyal megüresednek.

Az illetékes spanyol hatóságok időközben bejelentették a következő személyek 2008.04.07-i hatállyal euró-
pai parlamenti képviselővé történő kinevezését:

– Elena Valenciano Martínez-Orozco helyére Juan Fraile Cantón,

– Joan Calabuig Rull helyére Martí Grau i Segú,

– Cristobal Montoro Romero helyére Florencio Luque Aguilar,

– Ana Mato Adrover helyére Juan Andrés Naranjo Escobar,

– Luisa Fernanda Rudi Ubeda helyére Salvador Domingo Sanz Palacio.

*
* *

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Alexander Stubbnak a finn kormány külügyminiszterévé történő
kinevezését, valamint Sirpa Pietikäinen kinevezését Alexander Stubb helyére európai parlamenti képviselővé.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló
okmány 7. cikkének (1) bekezdése, valamint az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a
Parlament megállapítja Alexander Stubb képviselői helyének megüresedését, illetve tudomásul veszi Sirpa
Pietikäinen 2008.04.04-i hatállyal történő kinevezését.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig a fent említett új képviselők elfoglal-
hatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a
feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az Európai Parlament képvi-
selőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

4. Munir Said Talib emberi jogi aktivista meggyilkolásáról (írásbeli nyilatkozat)

A 0098/2007. számú, Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford és Ana Maria
Gomes által benyújtott, Munir Said Talib emberi jogi aktivista meggyilkolásáról szóló nyilatkozat megkapta
a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdésének
megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2008.04.10-i ülés jegy-
zőkönyvében az elfogadott szövegek között.

5. A közszolgálati televíziós csatornákon közvetített valamennyi program
feliratozásáról az EU-ban (írásbeli nyilatkozat)

A 0099/2007. számú, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg képviselő által benyújtott, a közszolgálati televí-
ziós csatornákon közvetített valamennyi programnak az EU-ban történő feliratozásáról szóló nyilatkozat
megkapta a Parlament képviselői többségének aláírását, így azt az Eljárási Szabályzat 116. cikke (4) bekezdé-
sének megfelelően megküldik a címzetteknek, és az aláírók nevével együtt közzéteszik a 2008.04.10-i ülés
jegyzőkönyvében az elfogadott szövegek között.

6. Helyesbítések (az Eljárási Szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott három
szöveghez (lásd a jelen jegyzőkönyv mellékletét):

– Helyesbítés az Európai Parlament által 2007. november 29-én a fegyverek megszerzésének és tartásának
ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott állásponthoz –

P6_TA-PROV(2007)0559 – (COM(2006)0093 – C6 0081/2006 – 2006/0031(COD))
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– Helyesbítés az Európai Parlament által 2007. december 11-én a tengeri környezetvédelmi politika terü-
letén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2008/…/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) elfogadása céljából második olvasatban elfoga-
dott állásponthoz – P6_TA-PROV(2007)0595 – (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211 (COD))

– Helyesbítés az Európai Parlament által 2008. január 16-án a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a
87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/…/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv elfogadása céljából második olvasatban elfogadott állásponthoz –

P6_TA-PROV(2008)0011 – (9948/2/2007 – C6 0315/2007 – 2002/0222 (COD))

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni,
ha negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérel-
met szavazásra bocsátásukra.

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok:

1.1) jelentések:

– Jelentés Horvátország 2007. évi országjelentéséről (2007/2267(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

– Jelentés a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2007. évi
jelentésről (2007/2268(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Erik Meijer (A6-0059/2008)

– Jelentés a halászati jogokon alapuló irányítási eszközökről (COM(2007)0073 –

2007/2111(INI)) – PECH bizottság.
Előadó: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

– Jelentés a kulturális iparágakról Európában (2007/2153(INI)) – CULT bizottság.
Előadó: Guy Bono (A6-0063/2008)

– ***I Jelentés a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végző KKV-k támogatását
célzó kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről szóló európai parla-
menti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 –

2007/0188(COD)) – ITRE bizottság.
Előadó: Paul Rübig (A6-0064/2008)

– * Jelentés az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatról (COM(2007)0466 – C6-0303/2007 – 2007/0167(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008)

– ***I Jelentés az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és β-agonistáknak az
állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Karin Scheele (A6-0067/2008)

– * Jelentés a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó
hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkal-
mazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 2004. szeptember 21-i
1653/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről
(SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS)) – BUDG bizottság.
Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)
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