
4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

5. Skład Parlamentu

Właściwe organy austriackie powiadomiły o powołaniu Wolfganga Bulfona na posła do Parlamentu Euro-
pejskiego w miejsce Marii Berger, ze skutkiem od dnia 18.1.2007 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu weryfikacji mandatu lub podjęcia decyzji o ewentualnych
sporach Wolfgang Bulfon zachowuje miejsce w Parlamencie i jego organach oraz pełnię praw, pod warun-
kiem uprzedniego złożenia oświadczenia, że nie sprawuje innej funkcji niemożliwej do łączenia z funkcją
posła do Parlamentu Europejskiego.

6. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Dnia 31.1.2007 r. Renato Brunetta przekazał Przewodniczącemu wniosek o interwencję Parlamentu
u właściwych władz włoskich w sprawie skorzystania z immunitetu parlamentarnego w postępowaniu
przed sądem w Trydencie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

7. Nominacje w komisjach parlamentarnych (propozycja Konferencji Przewodni-
czących)

Przewodniczący powiadomił, że otrzymał propozycję Konferencji Przewodniczących w sprawie nominacji
w komisjach parlamentarnych; propozycję przekazano posłom.

Głosowanie odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 17.30.

8. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:
— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia

Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką
Gabońską (COM(2006)0454 — C6-0303/2006 — 2006/0156(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

— Sprawozdanie w sprawie uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współ-
pracy na rzecz rozwoju (2006/2246(INI)) — komisja DEVE.
Sprawozdawczyni: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
dotyczącego projektu Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego
homologacji przegród zabezpieczających pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu,
dostarczanych jako nieoryginalne wyposażenie pojazdów (11523/2006 — C6-0346/2006
— 2006/0035(AVC)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)
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— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
odnośnie do projektu Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego
homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy
pojazdu silnikowego (11522/2006 — C6-0347/2006 — 2006/0041(AVC)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

— Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo
(2006/2133(INI)) — komisja EMPL.
Sprawozdawca: Richard Howitt (A6-0471/2006)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania umowy
o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei (COM
(2006)0422 — C6-0438/2006 — 2006/0141(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Giles Chichester (A6-0470/2006)

— Sprawozdanie w sprawie utworzenia europejsko-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu
(2006/2173(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Kader Arif (A6-0468/2006)

— Sprawozdanie „W kierunku europejskiej polityki w zakresie widma radiowego” (2006/2212
(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Fiona Hall (A6-0467/2006)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie odpadów (COM(2005)0667 — C6-0009/2006 — 2005/0281(COD)) —
komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku „Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej:
europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym” (2006/2231
(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

— Sprawozdanie w sprawie strategii tematycznej dotyczącej recyklingu odpadów (2006/2175
(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 804/2004/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającej wspólnotowy program działań
na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty
(program „Herkules II”) (COM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD)) — komi-
sja CONT.
Sprawozdawca: Herbert Bösch (A6-0002/2007)

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

— Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu
finansowego Norwegii przewidzianej w porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem
Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii (ECMNIN)

— Umowa o współpracy w zakresie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych
pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Maroka
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