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–

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és
kötelezettségeiről (03637/2007/LEX – C6-0337/2007 – 2004/0049(COD));

–

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
(03623/2007/LEX – C6-0357/2007 – 2000/0212(COD));

–

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről
(03618/2007/LEX – C6-0355/2007 – 2006/0005(COD));

–

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról (03644/2007/LEX – C6-0356/2007 –
2006/0180(COD));

–

Az Európai Parlament és a Tanács határozata az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési
program (2008–2013) létrehozásáról (03640/2007/LEX – C6-0358/2007 – 2005/0042A(COD)).

7.

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-0048/2007) Josep Borrell Fontelles, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: A kazettás bombák betiltásáról szóló nemzetközi egyezmény: az Oslói Nyilatkozat nyomon követése
(B6-0319/2007);

–

(O-0052/2007) Josep Borrell Fontelles, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kazettás bombák betiltásáról szóló nemzetközi egyezmény: az Oslói Nyilatkozat nyomon követése
(B6-0320/2007);

–

(O-0065/2007) Joseph Daul, Lutz Goepel és Neil Parish, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, a
Bizottsághoz: Élelmiszerár-növekedés (B6-0321/2007);

–

(O-0067/2007) Luis Manuel Capoulas Santos, a PSE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz:
A fogyasztók védelme és az áremelések (B6-0377/2007);

–

(O-0069/2007) Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas és Liam Aylward, az UEN
képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az élelmiszerárak jelentős emelkedése és a fogyasztóvédelem (B6-0378/2007);

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

8.

–

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa és Bill Newton Dunn, az európai polgárok egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréséről a származási országuktól eltérő tagállamban (90/2007);

–

Dr. Milan Cabrnoch az egészségügyi információs rendszerek kompatibilitásáról (91/2007).

Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 57, 58, 59. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az Eljárási
Szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.

9.

Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 27/2007 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0233/2007 – SEC(2007)0685).
A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást
a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmében.

