
– 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
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– A Tanács által 2008. május 26-án készített 4. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2008-as pénz-
ügyi évre (09904/2008 – C6-0207/2008 – 2008/2094(BUD));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

– A Tanács határozattervezete az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci
Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megálla-
podásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség és annak
tagállamai nevében történő megkötéséről (09116/2008 – C6-0209/2008 – 2008/0080(AVC));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: LIBE

2) a parlamenti bizottságok:

2.1) jelentések:

– ***I Jelentés a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelméről szóló európai par-
lamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0560 – C6-0331/2007 –

2007/0201(COD)) – TRAN bizottság.
Előadó: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

– * Jelentés az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő
meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról szóló 1405/2006/EK
rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0168 –

C6-0175/2008 – 2008/0065(CNS)) – AGRI bizottság.
Előadó: Neil Parish (A6-0170/2008)

– * Jelentés a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a korrupcióellenes kapcsolattartói háló-
zatról szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (11231/2007 –

C6-0240/2007 – 2007/0809(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

– Jelentés az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2007-es munkálatairól (2007/2180(INI))
– DEVE bizottság.
Előadó: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

– Jelentés a KAP folyamatban lévő reformja vonatkozásában a fiatal mezőgazdasági termelők
jövőjéről (2007/2194(INI)) – AGRI bizottság.
Előadó: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

– * Jelentés a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros
hatásával szembeni védelméről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

– Jelentés a kereskedelmi politika szolgálatában hatékony behozatali és kiviteli szabályokról és
eljárásokról (2007/2256(INI)) – INTA bizottság.
Előadó: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

– Jelentés a versenyről: ágazati vizsgálat a lakossági banki szolgáltatásokról (COM(2007)0033
– 2007/2201(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

– Jelentés az európai biztonsági stratégia és az EBVP végrehajtásáról (2008/2003(INI)) – AFET
bizottság.
Előadó: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)
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– Jelentés az egységes piaci lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló Zöld könyvről
(COM(2007)0226 – 2007/2287(INI)) – ECON bizottság.
Előadó: Othmar Karas (A6-0187/2008)

– Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási
lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (43) bekezdésének
G. pontja alapján az Európai Parlamenthez intézett éves tanácsi jelentésről – 2006
(2007/2219(INI)) – AFET bizottság.
Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

– * Jelentés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadá-
lyozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló tanácsi rende-
letre irányuló javaslatról (COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)) – PECH
bizottság.
Előadó: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

– * Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. decem-
ber 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, vala-
mint a 964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS)) –

INTA bizottság.
Előadó: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

– Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 4/2008. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (2008/2094(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

– Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2008. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (2008/2095(BUD)) – BUDG bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0204/2008)

– Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményessé-
géről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja alapján történő igény-
bevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2008)0200 – C6-0164/2008 – 2008/2091(ACI)) – BUDG bizottság.
Előadó: Reimer Böge (A6-0205/2008)

3) a képviselők:

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

– Salvador Garriga Polledo. Állásfoglalásra irányuló indítvány egy európai virtuális könyvtárról
(B6-0282/2008)

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: CULT

11. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

– (O-0060/2008) felteszi Giles Chichester és Angelika Niebler, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a
Bizottsághoz: ENISA (B6-0159/2008)

– (O-0062/2008) felteszi Anna Záborská, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kényszer-
prostitúció és a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nőkereskedelem (B6-0160/2008).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

– Jana Bobošíková, az üzemanyagokat bioüzemanyagokkal felváltó politika a fejlődő országokban az
élelmiszerárak növekedésére gyakorolt hatásáról (0049/2008);
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