
– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez való igazítása érdekében tör-
ténő módosításáról (COM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: ENVI

véleménynyilvánító: ITRE, IMCO

– Javaslat a Tanács határozatára a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Tér-
ségben való részvételéről szóló megállapodás, valamint négy kapcsolódó megállapodás megkötésé-
ről (12641/2007 – C6-0350/2007 – 2007/0115(AVC));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: INTA

véleménynyilvánító: AFET

– 6. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2007-es pénzügyi évre – Általános bevételi kimutatás –

III. szakasz – Bizottság (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD));
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG

2) a parlamenti bizottságok:

– Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2007. számú költségvetés-módosítási
tervezetéről (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD)); – BUDG bizottság.
Előadó: James Elles (A6-0401/2007)

– *** Ajánlás a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módo-
sító, 2005. december 6-án Genfben készült jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő
elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (08934/2006 – C6-0359/2006 –

2006/0060(AVC)) – INTA bizottság.
Előadó: Gianluca Susta (A6-0403/2007)

– * Jelentés az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi megálla-
podás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0472 –

C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0404/2007)

– * Jelentés az Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megál-
lapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2007)0428 –

C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS)) – PECH bizottság.
Előadó: Margie Sudre (A6-0405/2007)

3. Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A következő képviselők nyújtottak be írásbeli nyilatkozatot nyilvántartásba vétel céljából (az Eljárási Szabály-
zat 116. cikke):

– Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski és Witold Tomczak a len-
gyelek ukrán nacionalisták általi lemészárlásának népirtásként való elismerése (92/2007).

4. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– Megállapodás az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között a vízumok kiadásának meg-
könnyítéséről,

– Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyíté-
séről.
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