
– 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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– Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság között a légi
szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2007)0219 –

C6-0201/2007 – 2007/0074(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN

– Javaslat a Tanács rendeletére a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban
történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről (COM(2007)0268 –

C6-0203/2007 – 2007/0095(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AGRI
véleménynyilvánító: BUDG, IMCO

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a szociális biztonsági rendszerek koordinálá-
sáról szóló 883/2004/EK rendelet mellékleteinek módosításáról (COM(2007)0376 –

C6-0204/2007 – 2007/0129(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: EMPL

– Javaslat a Tanács (EURATOM) rendeletére nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai
veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége legmaga-
sabb megengedhető határértékének megállapításáról (kodifikált változat) (COM(2007)0302 –

C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

– A kormányközi konferencia összehívása: az Európai Parlament véleménye (11222/2007 –

C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFCO

– A DEC 25/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2007)0683 – C6-0207/2007 – 2007/2164(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– A DEC 26/2007. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2007)0684 – C6-0208/2007 – 2007/2165(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képvise-
lői által elfogadott határozatra egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről az
Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről (COM(2006)0169
– C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN
véleménynyilvánító: LIBE

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2007)0090 [[02]] – C6-0211/2007 –

2007/0037B(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

2) a parlamenti bizottságok:

2.1) jelentések:

– * Jelentés az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó
területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések
megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelet módosítá-
sáról (COM(2006)0867 – C6-0054/2007 – 2007/0001(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

– Jelentés a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban elért haladásról szóló 2006. évi jelentés-
ről (2006/2289(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Erik Meijer (A6-0214/2007)
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– Jelentés a Számvevőszék 9/2006. számú, a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál fel-
merült fordítási költségekről szóló különjelentéséről (2007/2077(INI)) – CONT bizottság.
Előadó: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romá-
niának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegy-
zőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0007 – C6-0102/2007 – 2007/0004(CNS)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

– Jelentés az egyrészt az Európai Közösség és tagállamai, másrészt Ukrajna közötti új meg-
erősített megállapodásra vonatkozó tárgyalási megbízásról szóló, a Tanácshoz intézett euró-
pai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2007/2015(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

– Jelentés az első vasúti csomag végrehajtásáról (2006/2213(INI)) – TRAN bizottság.
Előadó: Michael Cramer (A6-0219/2007)

– ***I Jelentés a közúti infrastruktúra biztonságkezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0569 – C6-0331/2006 – 2006/0182(COD)) –
TRAN bizottság.
Előadó: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

– ***I Jelentés az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követel-
mények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a
2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK irány-
elvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módo-
sításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0907
– C6-0034/2007 – 2006/0291(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Moldovai Köz-
társaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársa-
ságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljá-
ból készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi és bizottsági
határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0009 – C6-0103/2007 – 2007/0003(CNS)) –
AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

– ***I Jelentés a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása
céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0906 – C6-0022/2007
– 2006/0281(COD)) – LIBE bizottság.
Előadó: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

– Jelentés a Parlament Eljárási Szabályzatának a helyesbítésekről szóló új 204a. cikkel történő
kiegészítéséről (2005/2041(REG)) – AFCO bizottság.
Előadó: Richard Corbett (A6-0229/2007)

– Jelentés a Parlament Eljárási Szabályzatának az Eljárási Szabályzat alkalmazásáról és értelme-
zéséről szóló 201. cikke módosításáról (2006/2192(REG)) – AFCO bizottság.
Előadó: Richard Corbett (A6-0230/2007)
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– ***I Jelentés az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulá-
torokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya-
korlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról (COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD)) – ENVI bizott-
ság.
Előadó: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

– ***I Jelentés az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési
programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD)) – ITRE bizottság.
Előadó: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

– Jelentés az Európai Unió jövőbeni tengerpolitikájáról: európai elképzelések az óceánok és a
tengerek jövőjéről (2006/2299(INI)) – TRAN bizottság.
Előadó: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

– ***I Jelentés az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló
91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (COM(2006)0925 – C6-0008/2007 – 2006/0292(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

– ***I Jelentés az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 92/49/EGK
tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében
történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0924 – C6-0009/2007 – 2006/0289(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

– ***I Jelentés a viszontbiztosításról szóló 2005/68/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott vég-
rehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0905 – C6-0017/2007 –

2006/0280(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

– ***I Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra
(ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról
szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya-
korlása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról (COM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD)) – ECON
bizottság.
Előadó: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

– ***I Jelentés a Közösség 2008–2012-ig tartó statisztikai programjáról szóló európai parla-
menti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0687 – C6-0427/2006 –

2006/0229(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Becsey Zsolt László (A6-0240/2007)

– Jelentés a kohéziós politika szerepéről és hatékonyságáról a különbségek csökkentése tekin-
tetében az EU legszegényebb régióiban (2006/2176(INI)) – REGI bizottság.
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

– ***I Jelentés a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0655 – C6-0376/2006 –

2006/0218(COD)) – ECON bizottság.
Előadó: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

– ***I Jelentés a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes
megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irány-
elvre irányuló javaslatról (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD)) – TRAN
bizottság.
Előadó: Markus Ferber (A6-0246/2007)
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– Jelentés a munkajog korszerűsítéséről szembenézve a XXI. század kihívásaival
(2007/2023(INI)) – EMPL bizottság.
Előadó: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

– Jelentés a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2005–2010) – Fehér könyv
(2006/2270(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

– Jelentés a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről
(2007/2089(INI)) – ITRE bizottság.
Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

– Jelentés az Ashley Mote kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem-
ről (2007/2122(IMM)) – JURI bizottság.
Előadó: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

– Jelentés az Alessandra Mussolini kiváltságairól és mentelmi jogáról szóló konzultációra irá-
nyuló kérelemről (2006/2301(IMM)) – JURI bizottság.
Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

– ***I Jelentés a részvénytársaságok egyesüléséről szóló 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a
részvénytársaságok szétválásáról szóló 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő
által egyesülés vagy szétválás alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekin-
tetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javas-
latról (COM(2007)0091 – C6-0082/2007 – 2007/0035(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztár-
saság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság-
nak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából
készült jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0113 – C6-0161/2007 – 2007/0041(CNS)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről az Azerbajdzsán
Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köz-
társaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljá-
ból készült jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javas-
latról (COM(2007)0114 – C6-0160/2007 – 2007/0040(CNS)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

– * Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romá-
niának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyző-
könyv elfogadásáról szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról
(COM(2007)0098 – C6-0162/2007 – 2007/0046(CNS)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

– ***I Jelentés a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény
tagállamok által történő megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásáról szóló
954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0869 – C6-0059/2007 – 2006/0308(COD)) –
ECON bizottság.
Előadó: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)
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– * Jelentés a Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alap-
ján, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez
(Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról
(COM(2007)0215 – C6-0169/2007 – 2007/0076(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

– * Jelentés a Bulgáriának és Romániának a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés
34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi
jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi
határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0213 – C6-0158/2007 – 2007/0080(CNS)) –
LIBE bizottság.
Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

– Jelentés az euróövezetről szóló 2007. évi éves beszámolóról (2007/2143(INI)) – ECON
bizottság.
Előadó: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

– * Jelentés Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján,
az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló 1995. július 26-i egyezményhez való csatlako-
zásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0211 – C6-0168/2007 –

2007/0079(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

– Jelentés az Európai Központi Bank 2006-os éves jelentéséről (2007/2142(INI)) – ECON
bizottság.
Előadó: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

– Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó 4/2007. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (10966/2007 – C6-0195/2007 – 2007/2072(BUD)) – BUDG bizott-
ság.
Előadó: James Elles (A6-0268/2007)

– * Jelentés a Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alap-
ján, a vezetéstől való eltiltásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozásáról
szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2007)0214 – C6-0155/2007 –

2007/0075(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

– * Jelentés az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint
védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

– * Jelentés Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke
(2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió
tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló 1997. május 26-i
egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról
(COM(2007)0218 – C6-0156/2007 – 2007/0072(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

– *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demok-
ratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapo-
dás jegyzőkönyvének elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról a Ciprusi
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársa-
ság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársa-
ság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele cél-
jából (08937/2007 – C6-0153/2007 – 2006/0254(AVC)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)
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– Jelentés a jogalkotáshoz kapcsolódó igazgatási költségek minimalizálásáról (2005/2140(INI))
– CONT bizottság.
Előadó: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési
program (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfoga-
dásáról szóló tanácsi közös álláspontról (16369/2/2006 – C6-0100/2007 – 2005/0042A
(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a 76/769/EGK tanácsi irány-
elvnek a bizonyos higanytartalmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására
tekintettel (05665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD)) – ENVI bizottság.
Előadó: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról az „Alapvető jogok és jogérvé-
nyesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Polgári
jogi jogérvényesülés” speciális program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozat elfogadása tekintetében (08699/2/2007 – C6-0179/2007 – 2005/0040(COD)) –
LIBE bizottság.
Előadó: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3) a képviselők:

3.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0133/2007):

– a Bizottsághoz:
Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-
Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima
Liucija, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes
Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard,
Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de
Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead,
Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina,
Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew
Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto,
Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

– a Tanácshoz:
Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis,
Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian,
Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes
Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa,
Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė
Laima Liucija, Harkin Marian

4) az egyeztetőbizottság:

– Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a szerződésen kívüli kötelmi viszo-
nyokra alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről („Róma II.”)
(03619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD));

5) az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség:

– ***III Jelentés az egyeztetőbizottság által elfogadott, a szerződésen kívüli kötelezettségekre alkalma-
zandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Róma II”) irányuló közös szövegter-
vezetről (03619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD)) – CODE bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0257/2007)
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