
2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

— Daniel Strož, w sprawie dalszego ujednolicania wspólnotowych przepisów prawnych dotyczących
drogowego przewozu osób (0013/2007);

— Jamila Madeira, w sprawie stworzenia znormalizowanej koperty w jednakowej cenie przesyłki w
całej Unii Europejskiej, przeznaczonej do korzystania z prawa do zwracania się na piśmie do każ-
dego organu lub instytucji UE (0014/2007);

— Adriana Poli Bortone, w sprawie zakazu produkcji imitacji broni na sprzedaż nieletnim (0015/
2007);

— Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni i Claude Turmes, w sprawie stwo-
rzenia gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowania trzeciej rewolucji przemysłowej w
Europie poprzez partnerstwo z zaangażowanymi regionami i miastami, małymi i średniej wielkości
przedsiębiorstwami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (0016/2007);

— Véronique Mathieu, Anne Van Lancker, Sophia in 't Veld, Luisa Morgantini i Hiltrud Breyer, w
sprawie przetoki pochwowej (0017/2007);

— Urszula Krupa i Witold Tomczak, w sprawie uznania prześladowania i terroryzmu praktykowanego
przez media za przejaw przemocy naruszający prawa człowieka (0018/2007);

— Daniel Strož, Athanasios Pafilis i Tobias Pflüger, przeciw budowie na terytorium Republiki Czeskiej
stacji radarowej dla bazy przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych (0019/2007)

— Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber i Giovanni Claudio Fava, w sprawie
przemocy i sportu (0020/2007).

11. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w lutym 2007 r. (PE 382.978/PDOJ) został rozes-
łany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 12.02.2007 – 15.02.2007

poniedziałek,

— bez zmian

wtorek,

— Wniosek grupy PSE, aby sprawozdanie Klaus-Heiner Lehne — A6-0024/2007 (punkt 65 PDOJ), wpi-
sane na listę do głosowania bez poprawek ani debaty (art. 131 Regulaminu), zostało poddane debacie.

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, Klaus-Heiner Lehne (spra-
wozdawca) i Hannes Swoboda.

Przewodniczący zaproponował, aby debata odbyła się w czwartek rano, a głosowanie w czwartek w połud-
nie.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Sprawozdanie zostało wpisane do czwartkowego porządku dziennego po sprawozdaniu Manuel António
dos Santos — A6-0001/2007.
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— Wniosek grupy PSE o przeniesienie na środę wieczorem debaty nad sprawozdaniem Michael Gahler —
A6-0005/2007 (point 32 du PDOJ)

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Sprawozdanie zostało wpisane do porządku dziennego środowego posiedzenia wieczornego jako punkt 2.

środa,

— Wniosek grup PPE-DE i ALDE o wpisanie deklaracji Komisji w sprawie sytuacji w Darfurze, do rozpa-
trzenia z debatą, po której nastąpi składanie projektów rezolucji.

Głos zabrał Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, który uzasadnił wniosek, i Margrietus van den Berg w
imieniu grupy PSE.

Parlament przyjął wniosek.

Deklaracja ta została wpisana jako pierwszy punkt porządku dziennego po wznowieniu posiedzenia o godz.
21.00.

Termin złożenia;

— projekt rezolucji: wtorek 13.02.2007 r., godz. 10.00

— poprawki i projekt wspólnej rezolucji: środa 14.02.2007 r., godz. 10.00

czwartek,

— bez zmian

Głos zabrali: Richard Corbett, który zwrócił się z pytaniem, ze względu na dużą liczbę poprawek złożonych
odnośnie do sprawozdania Giovanni Claudio Fava — A6-0020/2007, dlaczego przewodniczący nie zasto-
sował art. 156 Regulaminu (Przewodniczący odpowiedział, że w tym przypadku Konferencja Przewodniczą-
cych w większości wypowiedziała się przeciwko zastosowaniu tej procedury), Francis Wurtz, Daniel Cohn-
Bendit, obydwaj w związku z wystąpieniem Richard Corbett, i Richard Corbett, aby sprecyzować pour
swobodę decyzyjną, jaką art.156 nadaje w tym zakresie przewodniczącemu (Przewodniczący wskazał, że w
każdym razie jego stanowisko jest zgodne z decyzją Konferencji Przewodniczących, w związku z czym
zamierza umożliwić Parlamentowi wypowiedzenie się w sprawie poprawek).

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

12. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili
uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Simon Busuttil, Panagiotis Beglitis, Eugenijus Gentvilas, Zdzisław Zbigniew Podkański, Margrete Auken,
Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, James Nicholson, Lasse Lehtinen, Marian Harkin, Tunne Kelam, Csaba Sán-
dor Tabajdi, Toomas Savi, Bogusław Rogalski, Milan Horáček, Ljudmila Novak, Marianne Mikko, Eva-Britt
Svensson, Árpád Duka-Zólyomi, Proinsias De Rossa, András Gyürk i Georgios Papastamkos.
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