
14. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott állásponto-
kat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy a Tanács tudatta, hogy elfogadta a Parlament álláspontját, amely
első olvasatban 2007. február 13-án került elfogadásra a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén
végzett tevékenységek előmozdítására irányuló közösségi cselekvési program (Hercule II program) létrehozá-
sáról szóló 804/2004/EK határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló határozat elfogadására
tekintettel (3607/3/2007 – C6-0229/2007 – 2006/0114(COD)).

A szövegnek a Tanács általi elfogadását megelőzően benyújtott módosításokra tekintettel az elnök konzultált
az ügyben illetékes CONT bizottsággal az Eljárási Szabályzat 66. cikkének (2) bekezdése szerint. 2007. július
5-i levelében a CONT bizottság elnöke tudatta, hogy a módosítások nem érintették a szöveg lényegét. Így
tehát a jövő héten az elnök, a Tanács elnökével együtt alá fogja írni ezt a jogi aktust.

15. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről

LIBE bizottság

– Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2004 és 2007 között (2007/2145(INI));

(vélemény: PETI, FEMM, CULT, ENVI, EMPL)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

EMPL bizottság

– Európa demográfiai jövője (2007/2156(INI));

(vélemény: ECON, LIBE, REGI, FEMM)

(Az Elnökök Értekezletének 2007.06.14-i határozatát követően.)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az Eljárási Szabályzat 97. cikkének (7) bekez-
dése)

LIBE bizottság

– Éves jelentés a Parlament dokumentumainak nyilvánosság általi hozzáféréséről (2007/2154(INI));

(Az Elnökök Értekezletének 2007.04.23-i határozatát követően.)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

EMPL bizottság

– Európa demográfiai jövője (2007/2156(INI));

(vélemény: ECON, LIBE, REGI)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés: EMPL, FEMM

(Az Elnökök Értekezletének 2007.07.05-i határozatát követően.)

JURI bizottság

– A környezet büntetőjogi védelme (COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD));

(vélemény: LIBE)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés: JURI, ENVI

(Az Elnökök Értekezletének 2007.07.05-i határozatát követően.)
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LIBE bizottság

– Az illegálisan tartózkodó harmadik országok állampolgárait foglalkoztató munkáltatókkal szembeni
szankciók (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD));

(vélemény: FEMM, ITRE)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés: LIBE, EMPL

(Az Elnökök Értekezletének 2007.07.05-i határozatát követően.)

Bizottságok felkérése

JURI bizottság

– A gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő
növények forgalmazása (átdolgozás) (COM(2007)0031 – C6-0093/2007 – 2007/0014(CNS));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AGRI

véleménynyilvánító: JURI

ITRE bizottság

– Zöld könyv a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatáról (2007/2010(INI));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO

véleménynyilvánító: ITRE, JURI, ECON

EMPL bizottság

– A jogalkotás tökéletesítése (2005): a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazása – 13. éves
jelentés (2006/2279(INI));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

véleménynyilvánító: EMPL

Felkérés módosítása az Elnökök Értekezletének 2007. július 5-i határozata alapján

– Az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya-
korlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006)0917 – C6-0028/2007 – 2006/0299(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ECON

16. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 21/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0190/2007 – SEC(2007)0679 végleges).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást
a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmé-
ben.

17. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az Eljárási Szabályzat 116. cikkének
(3) bekezdése):

Dokumentum száma Szerző Aláírások

39/2007 Věra Flasarová 37

40/2007 Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure
és Mojca Drčar Murko

296

41/2007 Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall
és Nina Škottová

57

42/2007 Glyn Ford, Bernd Posselt, Mohácsi Viktória, Claude Moraes
és Feleknas Uca

107
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