
7. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie włączenia nowych państw członkowskich do WPR (2006/2042
(INI)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii w celu przyjęcia
decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/348/WSiSW z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącą
bezpieczeństwa w związku z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym
(10543/2006 — C6-0240/2006 — 2006/0806(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0052/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów (COM
(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0055/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącej zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (COM(2005)
0586 — C6-0062/2006 — 2005/0236(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawczyni: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy
Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjo-
nalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw (COM(2006)0390 — C6-0242/
2006 — 2006/0127(COD)) — komisja EMPL.
Sprawozdawczyni: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie produkcji
ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych (COM(2005)0671 [[01]] —

C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawczyni: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (COM(2006)
0066 — C6-0063/2006 — 2006/0020(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie udziału Wspólnoty
w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (COM(2006)0621 —

C6-0426/2006 — 2006/0203(CNS)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

— Sprawozdanie w sprawie przyszłości zasobów własnych Unii Europejskiej (2006/2205(INI))
— komisja BUDG.
Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

— Sprawozdanie w sprawie przyszłości Kosowa oraz roli UE (2006/2267(INI)) — komisja
AFET.
Sprawozdawca: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)
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— Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2008 –

Sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII oraz IX oraz wstępnego projektu preliminarza budżetowego
Parlamentu Europejskiego (Sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2008 — Sekcja I —
Parlament Europejski; Sekcja II — Rada; Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości; Sekcja V —

Trybunał Obrachunkowy; Sekcja VI — Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Sekcja VII —

Komitet Regionów; Sekcja VIII — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; Sekcja IX —

Europejski Inspektor Ochrony Danych (2007/2013(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Ville Itälä (A6-0069/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Giuseppe Gar-
ganiego (2006/2300(IMM)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0071/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (COM
(2004)0718 — C6-0154/2004 — 2004/0251(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powo-
dziowego i zarządzania nim (12131/6/2006 — C6-0038/2007 — 2006/0005(COD)) —
komisja ENVI.
Sprawozdawca: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie inżynierii genetycznej(B6-0120/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, JURI, LIBE

— Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Projekt rezolucji w sprawie międzynarodowego
parku krajobrazowego Tagu (B6-0141/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie działań Unii Europejskiej w sprawie uwię-
zienia trzech żołnierzy izraelskich na Bliskim Wschodzie (B6-0142/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

— Salvador Garriga Polledo. Projekt rezolucji w sprawie technologii czystego węgla (B6-0143/
2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 85, 86/2006 upadły, ponieważ nie uzyskały
wymaganej liczby podpisów.

9. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

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

— Andreas Mölzer w sprawie rozsądnego korzystania z agencji UE (0031/2007),

— Elizabeth Lynne w sprawie współczesnego niewolnictwa po 200. rocznicy zakończenia transatlan-
tyckiego handlu niewolnikami(0032/2007),
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