
– 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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– * Jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rende-
letről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre
vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2343/2002/EK bizottsági rendelet módosítá-
sáról szóló …/…/EK, Euratom bizottsági rendelet tervezetéről (SEC(2007)1013 –

C6-0417/2007 – 2007/0151(CNS)) – BUDG bizottság.
Előadó: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

– * Jelentés a közösségi vizeken kívül tartózkodó közösségi halászhajók halászati tevékenysé-
geinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáfé-
réséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0330 – C6-0236/2007 –

2007/0114(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

– Jelentés a civil társadalomnak az Európai Unió kábítószer-ellenes politikájában játszott sze-
repéről szóló zöld könyvről (COM(2006)0316 – 2007/2212(INI)) – LIBE bizottság.
Előadó: Giusto Catania (A6-0073/2008)

– Jelentés a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program félidős értékeléséről
(COM(2007)0225 – 2007/2204(INI)) – ENVI bizottság.
Előadó: Riitta Myller (A6-0074/2008)

– Jelentés az európai kulturális programról a globalizálódó világban (COM(2007)0242 –

2007/2211(INI)) – CULT bizottság.
Előadó: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

– Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételek-
ről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló
európai parlamenti határozatra irányuló javaslatról (2006/2223(INI)) – AFCO bizottság.
Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

– *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irá-
nyuló javaslatról (16731/2007 – C6-0093/2008 – 2007/0218(AVC)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0078/2008)

– Jelentés a 2009-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról, I. szakasz – Európai
Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. sza-
kasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. sza-
kasz – Európai Ombudsman, IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos (2008/2021(BUD)) –
BUDG bizottság.
Előadó: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

– Jelentés az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételéről szóló európai parla-
menti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdál-
kodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alapján
(COM(2008)0094 – C6-0085/2008 – 2008/2043(ACI)) – BUDG bizottság.
Előadó: Reimer Böge (A6-0083/2008)

2) a képviselők:

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

– Salvador Garriga Polledo. Állásfoglalásra irányuló indítvány az „Európai Unió Ifjúsági Köz-
gyűléséről” (B6-0140/2008)

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT
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