
— Carl LANG
— Fernand LE RACHINEL
— Jean-Marie LE PEN
— Marine LE PEN
— Jean-Claude MARTINEZ
— Viorica MOISUC
— Lydia SCHENARDI
— Cristian STĂNESCU
— Frank VANHECKE.

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który odwołał się do art. 29, ust 1, regulaminu, kwestio-
nując utworzenie grupy i wnioskując o sprawdzenie prawomocności jej utworzenia oraz Bruno Gollnisch, w
imieniu grupy ITS, w sprawie tego wystąpienia.

Przewodniczący jest zdania, w oparciu o interpretację art.29, ust. 1 regulaminu oraz podstawowej deklaracji
politycznej podpisanej przez członków grupy, że nie ma powodu, aby rozpatrzyć ten wniosek.

9. Przemówienie Przewodniczącego Parlamentu

Przewodniczący wygłosił przemówienie, w którym dokonał podsumowania swojej kadencji.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w
imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE,
Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch, w
imieniu grupy ITS, Irena Belohorská, Ignasi Guardans Cambó, Jean-Claude Martinez (który zabrał głos w
języku nie będącym językiem urzędowym Unii), Przewodniczący zaznaczył, że jego wypowiedź nie zostanie
zapisana w stenogramie) oraz Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Punkt został zamknięty.

10. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn
w ramach prac komisji (2005/2149(INI)) — komisja FEMM.
Sprawozdawczyni: Anna Záborská (A6-0478/2006)

— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu
Wspólnoty Europejskiej, umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie pomiędzy członkami
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000
r. (06987/2006 — C6-0124/2006 — 2005/0071(AVC)) — komisja DEVE.
Sprawozdawca: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

— Sprawozdanie w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego – przegląd śródokresowy (2006/2112(INI)) — komisja TRAN.
Sprawozdawczyni: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)
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— Sprawozdanie w sprawie siódmego oraz ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzo-
nych zgodnie z klauzulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie
wywozu broni (2006/2068(INI)) — komisja AFET:
Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

— Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu europejskiej spółki pry-
watnej (2006/2013(INI)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właści-
wego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) (09751/7/2006 — C6-0317/2006 —

2003/0168(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0481/2006)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania upraw-
nień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego na
terytorium Wspólnoty (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) — komisja
TRAN.
Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0480/2006)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obo-
wiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym (05892/1/2006 — C6-0311/
2006 — 2004/0049(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w sprawie przy-
jęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobiera-
nia opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (05895/2/2006 — C6-0309/2006 —

2004/0047(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

2) przez posłów

2.1) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu)

— Michał Tomasz Kamiński, w imieniu grupy UEN. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie man-
datu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą (B6- 0022/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: ITRE, INTA

11. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0126/2006) Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Wzmocnienie dalszej kon-
wergencji praktyk nadzorczych na szczeblu UE (B6-0449/2006);

— (O-0128/2006) Daniel Varela Suanzes-Carpegna, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Renegocjacja
umowy w sprawie zamówień publicznych (GPA) (B6-0450/2006);

— (O-0131/2006) Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, Jean-Marie Cavada, w imieniu komisji
LIBE, do Rady: SWIFT (B6-0001/2007);

— (O-0132/2006) Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, Jean-Marie Cavada, w imieniu komisji
LIBE, do Rady: SWIFT (B6-0002/2007);
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