
3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

*
* *

Marie Anne Isler Béguin tudatta korábban, hogy mivel a Sierra Leone-i választásokat megfigyelő küldöttséget
vezeti, nem tud részt venni az e heti ülésen.

4. A Parlament tagjai

Az illetékes francia hatóságok 2007.07.04-i keltű levelükben tudatták, hogy lezárultak a Marie-Line
Reynaud, Pierre Moscovici és Jean-Claude Fruteau megválasztásával kapcsolatban a nemzetgyűlésben zajló
eljárások, és közölték az őket felváltó képviselők nevét.

Az elnök megállapítja képviselői helyük 2007.06.26-i hatállyal történő megüresedését. Tudomásul veszi
Roselyne Lefrançois Marie-Line Reynaud helyére, Pierre Pribetich Pierre Moscovici helyére és Catherine
Anita Neris Jean-Claude Fruteau helyére 2007.07.04-i hatállyal történő kinevezését.

Az illetékes olasz hatóságok tudatták, hogy Marta Vincenzit a Parlament képviselőinek közvetlen és általános
választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (3) bekezdése értelmében az európai
parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tisztségre választották, és értesítették az elnököt az őt fel-
váltó képviselő nevéről.

Az elnök az Eljárási Szabályzat 4. cikke (1) és (4) bekezdésének megfelelően megállapítja a képviselői hely
2007.06.30-i hatállyal történő megüresedését, és tudomásul veszi Francesco Ferrari Marta Vincenzi helyére
2007.07.05-i hatállyal történő kinevezését.

Francesco Ferrari közli, hogy az ALDE képviselőcsoporthoz szeretne csatlakozni.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezé-
séig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Roselyne Lefrançois, Pierre Pribetich,
Catherine Anita Neris és Francesco Ferrari elfoglalhatják a 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 képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.

5. A bizottságok tagjai

A Parlament az ITS képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

– ECON bizottság: Slavi Binev;

– IMCO bizottság: Desislav Chukolov;

– AFCO bizottság: Ashley Mote.

6. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán 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 irányelve a Közösségben bejegyzett nehéz tehergépjárművek vissza-
pillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről (3620/3/2007 – C6-0223/2007 – 2006/0183(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes részvényesi jogok tőzsdén jegyzett társaságokban
való gyakorlásáról (3608/2/2007 – C6-0220/2007 – 2005/0265(COD));
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– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közös-
ségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák össze-
állításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (3609/4/2007 –

C6-0221/2007 – 2005/0156(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására szolgáló
eljárás bevezetéséről, valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendelet e tekintetben történő módosításáról és
a kiküldött határőrök feladatai és hatáskörei szabályozásáról (3616/2/2007 – C6-0222/2007 –

2006/0140(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
(3604/5/2007 – C6-0219/2007 – 2005/0020(COD));

– Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó
jogról („Róma II.”) (3619/3/2007 – C6-0199/2007 – 2003/0168(COD)).

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

– A DEC 22/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2007)0680 – C6-0191/2007 – 2007/2159(GBD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– A DEC 24/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2007)0682 – C6-0192/2007 – 2007/2160(GBD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag
előírt tábláiról és feliratairól, valamint elhelyezésükről és rögzítési módjukról (kodifikált változat)
(COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

– A DEC 23/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2007)0681 – C6-0194/2007 – 2007/2161(GBD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2007-es költségvetéshez – Általános bevételi kimutatás –
Szakaszonkénti bontású általános bevételi és kiadási kimutatás – III. szakasz – Bizottság
(10966/2007 – C6-0195/2007 – 2007/2072(BUD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

véleménynyilvánító: CULT, ITRE, CONT, LIBE

– Javaslat a Tanács irányelvére a 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező
személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról (COM(2007)0298 –

C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: LIBE

véleménynyilvánító: DEVE, AFET, EMPL

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére anyagok és keverékek besorolásáról, címkézé-
séről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosítá-
sáról (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

véleménynyilvánító: ITRE, IMCO

– Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Panamai Köztársaság között a légi szolgál-
tatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2007)0151 –

C6-0198/2007 – 2007/0057(CNS));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN
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