
— delegacja do spraw stosunków z Białorusią: Aloyzas Sakalas nie jest już członkiem delegacji

— delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Poul Nyrup Rasmussen zamiast Achille'a Occhetto

— delegacja do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO: Achille Occhetto zamiast
Nicoli Zingarettiego

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia
tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

13. Skład grup politycznych

Dumitru Gheorghe Mircea Coşea przystąpił do grupy ITS z dniem 12.03.2007 r.

14. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (3685/12/2006 — C6-0087/2007 — 2004/0175(COD)).

15. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w sesji marcowej I i II (PE 385.050/PDOJ) został
rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 12.03.2007 r. – 15.03.2007 r.

Poniedziałek,

— wniosek grupy PSE, aby na zakończenie debaty nad zapytaniem ustnym w sprawie działań Wspólnoty
w zakresie zapewnienia transgranicznej opieki zdrowotnej (O-0001/2007 — B6-0013/2007) (punkt 81
projektu porządku dziennego) nie składać projektów rezolucji.

Głos zabrali: Robert Goebbels, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, Evelyne Gebhardt i John
Bowis, w imieniu grupy PPE-DE.

W GE (przy 61 głosach za, 135 przeciw, 6 głosach wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek,

— wniosek grupy PSE o odesłanie do komisji sprawozdania Kyösti Virrankoskiego w sprawie biotechnolo-
gii: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie (A6-0032/2007) (punkt 13 projektu porządku dzien-
nego).

Głos zabrali: Marc Tarabella, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek oraz Kyösti Virrankoski, spra-
wozdawca.

Parlament zatwierdził wniosek.
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