
9. A grúziai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2007.11.14. (2007.11.14-i jegyzőkönyv, 10. pont).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra
irányuló indítványok:

– Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław
Mariusz Piotrowski és Ryszard Czarnecki, az UEN képviselőcsoport nevében, a grúziai helyzetről
(B6-0481/2007);

– Lydie Polfer és Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, a grúziai helyzetről
(B6-0482/2007);

– Charles Tannock, Duka-Zólyomi Árpád, Elmar Brok, Karl von Wogau, Stefano Zappalà és Corien
Wortmann-Kool, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a grúziai helyzetről (B6-0485/2007);

– André Brie, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a grúziai helyzetről (B6-0487/2007);

– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda és Dobolyi Alexandra, a PSE képviselőcsoport nevében, a grú-
ziai helyzetről (B6-0492/2007)

– Marie Anne Isler Béguin és Cem Özdemir, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Grúziáról
(B6-0493/2007).

Szavazás: 2007.11.29-i jegyzőkönyv, 7.28. pont.

10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

– Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alap mobilizálásáról (COM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: BUDG
véleménynyilvánító: EMPL

– Javaslat a Tanács határozatára az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az
Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzőköny-
vének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele
céljából történő megkötéséről (13199/2007 – C6-0438/2007 – 2007/0180(AVC));

A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET
véleménynyilvánító: INTA

2) a parlamenti bizottságok:

2.1) jelentések:

– Jelentés az EU új idegenforgalmi politikájáról: a partnerség erősítése az európai idegenfor-
galom területén (2006/2129(INI)) – TRAN bizottság.
Előadó: Paolo Costa (A6-0399/2007)

– Jelentés a kereskedelemről és a klímaváltozásról (2007/2003(INI)) – INTA bizottság.
Előadó: Alain Lipietz (A6-0409/2007)
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– * Jelentés az Európai Unió tagállamai között a tárgyalást megelőző eljárásokban hozott,
igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozatról szóló tanácsi kerethatározatra irá-
nyuló javaslatról (COM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Ioannis Varvitsiotis (A6-0428/2007)

– * Jelentés az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és
technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról (COM(2007)0352 – C6-0247/2007 – 2007/0124(CNS)) – ITRE bizott-
ság.
Előadó: Angelika Niebler (A6-0429/2007)

– ***I Jelentés a tagállamok mértékegységekről szóló jogszabályainak közelítéséről szóló
80/181/EGK tanácsi irányelvet módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (COM(2007)0510 – C6-0277/2007 – 2007/0187(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Arlene McCarthy (A6-0430/2007)

– ***I Jelentés az állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0465 – C6-0255/2007 – 2007/0168(COD)) – IMCO bizottság.
Előadó: Arlene McCarthy (A6-0431/2007)

– Jelentés az afrikai mezőgazdaság előmozdításáról – Javaslat az afrikai mezőgazdaság fejlesz-
tésére és az élelmezésbiztonságra (2007/2231(INI)) – DEVE bizottság.
Előadó: Luisa Morgantini (A6-0432/2007)

– * Jelentés Hubert Weber számvevőszéki tagnak történő jelöléséről (N6-0022/2007 –

C6-0310/2007 – 2007/0819(CNS)) – CONT bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0433/2007)

– * Jelentés Ioannis Sarmas számvevőszéki tagnak történő jelöléséről (N6-0021/2007 –

C6-0309/2007 – 2007/0818(CNS)) – CONT bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0434/2007)

– * Jelentés Harald Noack számvevőszéki tagnak történő jelöléséről (N6-0020/2007 –

C6-0308/2007 – 2007/0817(CNS)) – CONT bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0435/2007)

– * Jelentés Henri Grethen számvevőszéki tagnak történő jelöléséről (N6-0019/2007 –

C6-0307/2007 – 2007/0816(CNS)) – CONT bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0436/2007)

– * Jelentés Maarten B. Engwirda számvevőszéki tagnak történő jelöléséről (N6-0018/2007 –

C6-0306/2007 – 2007/0815(CNS)) – CONT bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0437/2007)

– * Jelentés Michel Cretin számvevőszéki tagnak történő jelöléséről (N6-0017/2007 –

C6-0305/2007 – 2007/0814(CNS)) – CONT bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0438/2007)

– * Jelentés David Bostock számvevőszéki tagnak történő jelöléséről (N6-0016/2007 –

C6-0304/2007 – 2007/0813(CNS)) – CONT bizottság.
Előadó: Inés Ayala Sender (A6-0439/2007)
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– ***I Jelentés a 2003/54/EK irányelvnek egyes rendelkezések Észtországra való alkalmazása
vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irá-
nyuló javaslatról (COM(2007)0411 – C6-0230/2007 – 2007/0141(COD)) – ITRE bizott-
ság.
Előadó: Angelika Niebler (A6-0440/2007)

– * Jelentés a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, bünte-
tőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról
(11522/2007 – C6-0246/2007 – 2001/0270(CNS)) – LIBE bizottság.
Előadó: Martine Roure (A6-0444/2007)

– Jelentés az Unió Alapjogi Chartája Európai Parlament általi jóváhagyásáról (2007/2218
(ACI)) – AFCO bizottság.
Előadó: Jo Leinen (A6-0445/2007)

– Jelentés a rugalmas biztonság közös elveiről (2007/2209(INI)) – EMPL bizottság.
Előadó: Ole Christensen (A6-0446/2007)

– Jelentés Renato Brunetta kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kérelemről
(2007/2172(IMM)) – JURI bizottság.
Előadó: Aloyzas Sakalas (A6-0449/2007)

– ***I Jelentés a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 –

2005/0261(COD)) – JURI bizottság.
Előadó: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

– * Jelentés a szabadság, biztonság és igazságosság térségével kapcsolatos, előzetes döntésho-
zatalra utalt kérdések kezelése tekintetében a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv
módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11824/2007 –

C6-0292/2007 – 2007/0812(CNS)) – JURI bizottság.
Előadó: Diana Wallis (A6-0451/2007)

– * Jelentés a Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2007)0476 – C6-0290/2007 –

2007/0172(CNS)) – INTA bizottság.
Előadó: Kader Arif (A6-0452/2007)

– * Jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési ren-
deletről szóló 1605/2002/EK, EURATOM rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelet-
tervezetről (14320/2007 – C6-0411/2007 – 2007/0820(CNS)) – AFCO bizottság.
Előadó: Jo Leinen (A6-0465/2007)

2.2) ajánlások második olvasatra:

– ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a tagállamok törvényi, rende-
leti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékeny-
ségre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irány-
elv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében
(10076/6/2007 – C6-0352/2007 – 2005/0260(COD)) – CULT bizottság.
Előadó: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)
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3) a képviselők:

3.1) ajánlásra irányuló javaslatok (az Eljárási Szabályzat 114. cikke):

– Joseph Daul, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, a PPE-DE kép-
viselőcsoport nevében, Adam Bielan, az UEN képviselőcsoport nevében, Gintaras
Didžiokas, az UEN képviselőcsoport nevében, Michael Gahler, a PPE-DE képviselőcsoport
nevében, Marian-Jean Marinescu, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini,
az UEN képviselőcsoport nevében, João de Deus Pinheiro, a PPE-DE képviselőcsoport nevé-
ben, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jacek
Saryusz-Wolski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a PPE-DE képviselő-
csoport nevében és Inese Vaidere, az UEN képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett
ajánlásra irányuló javaslat az 1932–33-as szándékosan keltett ukrajnai éhínségnek, a Holo-
domornak az ukrán nemzet elleni genocídiumként történő elismerése (B6-0480/2007)
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFET

11. Írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

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

– Urszula Krupa és Witold Tomczak, a demokrácia tiszteletben tartásáról Európában (0103/2007),

– Tomáš Zatloukal, a Cseh Köztársaságban fekvő Kroměříž város Kastély- és Virágoskertjéről
(0104/2007),

– Andreas Mölzer, a mecsetek építéséről (0105/2007),

– Koenraad Dillen, Philip Claeys és Frank Vanhecke, Hollandiában a belga határnál belga és francia drog-
felhasználók számára droghajók és coffeeshopok felállításáról (0106/2007),

– Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen, a Halki szigetén található ortodox kolostor török
hatóságok általi részleges lerombolásáról (0107/2007).

12. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2007. novemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 397.687/PDOJ). Módosítá-
sára a következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2007.11.28. és 2007.11.29.

Felszólal Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, képviselőcsoportjának a gazdasági partnerségi
megállapodásokkal kapcsolatos kérelméről (lásd lenn, a „szerda” cím alatt).

Az elnök az alábbi módosításokat javasolja:

– a közösségi vasutakról szóló közös vitára (a végleges napirendtervezet 71., 72. és 73. pontja) a Ruth
Hieronymi által második olvasatra benyújtott, a televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó
egyes tagállami rendelkezések összehangolásáról szóló ajánlásról folytatandó vita előtt kerüljön sor
(A6-0442/2007) (a végleges napirendtervezet 69. pontja);

– a közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló Josu Ortuondo Larrea-jelentést
(A6-0345/2007) (a végleges napirendtervezet 72. pontja) a következő strasbourgi ülésen bocsássák majd
szavazásra;
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