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Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.05.

2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie
akwakultury (COM(2006)0864 — C6-0005/2007 — 2006/0286(COD)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Philippe Morillon (A6-0001/2008)
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— Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby
wykorzystania potencjału (2007/2106(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Fiona Hall (A6-0003/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin (COM(2006)0778
— C6-0457/2006 — 2006/0258(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0004/2008)

— Sprawozdanie w sprawie Europejskiej Przestrzeni Badawczej: Nowe perspektywy (2007/
2187(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Umberto Guidoni (A6-0005/2008)

— Sprawozdanie w sprawie Globalnego Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii
Odnawialnej (2007/2188(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Claude Turmes (A6-0006/2008)

— Sprawozdanie w sprawie strategii na rzecz ograniczenia niepożądanych przyłowów i elimi-
nacji odrzutów w rybołówstwie europejskim (2007/2112(INI)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Carl Schlyter (A6-0495/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii podjętej w celu
przyjęcia decyzji Rady o usprawnieniu współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy spe-
cjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej (15437/
2006 — C6-0058/2007 — 2007/0803(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Armando França (A6-0507/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie do zawarcia Umowy
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej,
ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie
Wspólnoty MEDIA 2007 oraz Aktu Końcowego (COM(2007)0477 — C6-0328/2007 —

2007/0171(CNS)) — komisja CULT.
Sprawozdawczyni: Ruth Hieronymi (A6-0512/2007)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/
WE dotyczącą pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspól-
noty (13593/6/2007 — C6-0410/2007 — 2006/0196(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0505/2007)

3. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0005/2008) zadane przez Jeana-Marie Cavadę, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Roczna debata
2007 na temat postępów w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2 i 39
traktatu UE) (B6-0006/2008)

— (O-0006/2008), zadane przez Jeana-Marie Cavadę, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Roczna
debata 2007 na temat postępów w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2 i
39 traktatu UE) (B6-0007/2008)

— (O-0076/2007/rév.1) zadane przez Gerardo Galeotego, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Euro-
pejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (B6-0008/2008)
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