
— 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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— wniosek grupy PPE-DE, aby na zakończenie debaty nad zapytaniem ustnym dotyczącym nielegalnych
polowań na ptactwo na Malcie (O-0013/2007 — B6-0015/2007) (punkt 94 projektu porządku dziennego)
nie składać projektów rezolucji.

Głos zabrali: Simon Busuttil, w imieniu grupy PPE-DE, który uzasadnił wniosek, David Casa i Monica Fras-
soni, w imieniu grupy Verts/ALE.

W GE (przy 89 głosach za, 129 przeciw, 5 głosach wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Środa,

— wniosek urzędującego przewodniczącego Rady, aby omówić oświadczenia Rady i Komisji w sprawie
berlińskiej (punkt 35 projektu porządku dziennego) po debacie nad sprawozdaniem Rady Europejskiej
i oświadczeniem Komisji w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 8/9 marca 2007 r.)
(punkt 36 projektu porządku dziennego).

Głos zabrał Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE.

Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek,

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (artykuł 115
Regulaminu):

— wniosek grupy PPE-DE, aby zastąpić punkt dotyczący Nigerii (punkt 88 projektu porządku dziennego)
punktem dotyczącym uwięzienia aktywistek organizacji feministycznych w Iranie.

Głos zabrali: Michael Gahler, w imieniu grupy PPE-DE, który uzasadnił wniosek oraz Hannes Swoboda,
w imieniu grupy PSE.

W GE (przy 87 głosach za, 105 przeciw, 4 głosach wstrzymujących się), Parlament odrzucił wniosek.

Posiedzenia z dnia 28.03.2007 r. i 29.03.2007 r.

Brak propozycji zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

16. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

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

Manolis Mavrommatis, Gary Titley, Pál Schmitt, Claude Turmes, Margarita Starkevičiūtė, Eoin Ryan, Gay
Mitchell, Magda Kósáné Kovács, Kinga Gál, Willy Meyer Pleite, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Teresa
Riera Madurell, Péter Olajos, Libor Rouček, Ioannis Gklavakis, Gerard Batten, Jim Allister i Mirosław Mariusz
Piotrowski.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Wiceprzewodnicząca

17. Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (2006/2134(INI)) —
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
Sprawozdawca: Joel Hasse Ferreira (A6-0057/2007)

Joel Hasse Ferreira przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).
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