
— *** 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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