
– az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló
1605/2002/EK, EURATOM rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetről szóló Jo Leinen-
jelentést (A6-0465/2007) az Eljárási Szabályzat 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban fogadják el,
és vegyék fel a csütörtöki szavazások órájára;

– a veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról szóló Johannes Blokland-jelentést (A6-0406/2007)
(a végleges napirendtervezet 108. pontja) tegyék át a januári ülésre;

– mivel a szerzői jogok határokon átnyúló kollektív kezelésére vonatkozóan (a végleges napirendtervezet
115. pontja) egyetlen állásfoglalásra irányuló indítványt sem nyújtottak be, ezt a pontot vegyék le a
szavazások órájáról.

A Parlament jóváhagyja a fenti öt javaslatot.

Szerda

– a PSE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló bizott-
sági nyilatkozatról folytatott vita lezárásaképpen benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványokra vonat-
kozó szavazást (a végleges napirendtervezet 122. pontja) tegyék át a decemberi ülésre;

Felszólal João de Deus Pinheiro, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Helmuth Markov, a GUE/NGL képvi-
selőcsoport nevében, és Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A benyújtási határidőket ennek megfelelően a következőképpen meghosszabbítják:

Állásfoglalásra irányuló indítványok: 2007.12.05., szerda, 18.00.

Módosítások és közös állásfoglalásra irányuló indítványok: 2007.12.10., hétfő, 19.00.

A szavazásra 2007.12.12-én, szerdán 12.00-kor kerül sor.

– a PPE-DE képviselőcsoport kérelme, amely szerint a venezuelai népszavazásról szóló bizottsági nyilat-
kozatról folytatott vitát (a végleges napirendtervezet 130. pontja) állásfoglalásra irányuló indítványok
benyújtásával zárják le.

Felszólal Martin Schulz, a PSE képviselőcsoport nevében, és João de Deus Pinheiro, a PPE-DE képviselőcso-
port nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

– módosító javaslat nincs;

Az ügyrendet megállapították.

13. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az afganisztáni parlament küldöttségét, amelynek tagjai a hivatalos
galérián foglaltak helyet.

*
* *

Felszólal Hegyi Gyula, aki kéri, hogy indítsanak vizsgálatot az azbesztnek a Parlament épületeiben való
jelenlétére vonatkozóan (az elnök kéri, hogy hagyatkozzék a főtitkár e tárgyban kibocsátott közleményére).
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