
7. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE-DE, a PSE, az ALDE és a GUE/NGL képvi-
selőcsoport:

– AGRI bizottság: Konstantinos Droutsas

– IMCO bizottság: Sirpa Pietikäinen

– Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia parlamenti együttműködési bizottságokba delegált
küldöttség: Konstantinos Droutsas

– AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés: María Sornosa Martínez helyére Juan Fraile Cantón

– Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Marian-Jean Marinescu, Metin Kazak,
Konstantinos Droutsas

– A közép-amerikai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Maria Badia i Cutchet
helyére María Sornosa Martínez

– A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Martí Grau i Segú

– LIBE bizottság: Sebastiano Sanzarello

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfo-
gadásáig.

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

Az illetékes bizottság a következő helyesbítéseket nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott szöve-
gekhez:

– Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely 2008. február 21-én került első olvasatban
elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a termékek forgalomba hozatalának közös
keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi határozat – P6_TA-PROV(2008)0062 – (COM(2007)0053 –

C6-0067/2007 – 2007/0030(COD)) – IMCO

– Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely 2008. április 10-én került második olvasatban
elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a több tagállam által indított, a kutatást és
fejlesztést végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történő
közösségi részvételről szóló …/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat –

P6_TA-PROV(2008)0116 – (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD)) – ITRE

Az Eljárási Szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekin-
teni, ha negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be
kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések elérhetők a „Séance en direct” honlapon.

9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– megállapodás az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légiközlekedési szolgáltatások egyes
kérdéseiről;

– jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi
és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együtt-
működési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről;
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– jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megálla-
podásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007. június 16-tól 2011.
június 15-ig terjedő időszakra történő megállapításáról;

– halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között a 2007.
június 16-tól 2011. június 15-ig terjedő időszakra vonatkozóan;

– jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael állam közötti társu-
lást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz az Európai Közösségek és Izrael állam közötti, az Izrael
állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra
vonatkozóan;

– halászati partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Kiribati Köztársaság
között.

10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

– A DEC 12/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság
(SEC(2008)0412 – C6-0201/2008 – 2008/2143(GBD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– Javaslat a Tanács határozatára a partnerségi és együttműködési megállapodásban szereplő, a szol-
gáltatások kereskedelmére irányuló kötelezettségvállalások megőrzésével kapcsolatosan az Európai
Közösség és Ukrajna között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről
(COM(2008)0220 – C6-0202/2008 – 2008/0087(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: INTA
véleménynyilvánító: AFET

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az építési termékek forgalmazására vonatkozó
harmonizált feltételek megállapításáról (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: IMCO
véleménynyilvánító: ITRE

– Javaslat a Tanács rendeletére a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állo-
mány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról (COM(2008)0240 – C6-0204/2008 –

2008/0091(CNS));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: PECH
véleménynyilvánító: ENVI

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a motorkerékpárok és segédmotoros kerék-
párok előírt azonosítási jelzéseiről (kodifikált változat) (COM(2008)0318 – C6-0205/2008 –

2008/0099(COD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: JURI

– A Tanács által 2008. május 26-án készített 3. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2008-as pénz-
ügyi évre (09903/2008 – C6-0206/2008 – 2008/2095(BUD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

C189 E/4 HU 2008.7.26.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008. június 4., szerda


