
— Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Wersja ujednolicona)
(COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasa-
dzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja skodyfikowana) (COM(2007)0852 — C6-0038/
2008 — 2007/0296(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący dyrektywy …/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
prawnej programów komputerowych (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0023 — C6-0042/2008
— 2008/0019(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek
akcyjnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0026 — C6-0045/2008 — 2008/0009(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) (COM(2007)0797 — C6-0469/2007 — 2007/
0278(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

opinia: FEMM

3. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 20 grudnia 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu wywozu i bezpiecznego składowania rtęci metalicz-
nej (11488/1/2007 — C6-0034/2008 — 2006/0206(COD))
odesłane komisja przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 21 stycznia 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (15647/1/
2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))
odesłane komisja przedm. właśc.: ITRE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
01.02.2008.

4. Doroczna debata w sprawie postępów osiągniętych w dziedzinie Prze-
strzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (art. 2 i 39 TUE)
(debata)

Pytanie ustne (O-0005/2008) skierowane 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)

Pytanie ustne (O-0006/2008) skierowane 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)
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Gérard Deprez przedłożył pytanie ustne w zastępstwie autora.

Dragutin Mate (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie (B6-0006/2008).

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie (B6-0007/2008).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, Claudio Fava w imieniu grupy PSE, Sarah Ludford w
imieniu grupy ALDE, Seán Ó Neachtain w imieniu grupy UEN, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE,
Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Koenraad Dillen
niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Alexander Alvaro, Mario Borg-
hezio, Jana Bobošíková, Mihael Brejc i Martine Roure.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sophia in 't Veld, Konrad Szymański, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Ignasi
Guardans Cambó i Roselyne Lefrançois.

Głos zabrał na zasadzie pytań z sali Jean-Marie Cavada.

Głos zabrali: Dragutin Mate, Franco Frattini i Sophia in 't Veld, która zwróciła się do Rady o udzielenie
odpowiedzi na piśmie na zadane przez nią pytania.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: marcowa sesja miesięczna.

5. Współpraca pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw
członkowskich * (debata)

Wstępne sprawozdanie w sprawie inicjatywy Republiki Austrii podjętej w celu przyjęcia decyzji Rady o
usprawnieniu współpracy w sytuacjach kryzysowych pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi
państw członkowskich Unii Europejskiej [15437/2006 — C6-0058/2007 — 2007/0803(CNS)] — Komisja
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Armando França (A6-0507/2007)

Armando França przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji).
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