
12. 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:

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w
sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwią-
zania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych (3670/3/2006 — C6-0111/2007 – 2006/
0046(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych
statystyk na temat zabezpieczenia społecznego (ESSPROS)(3672/4/2006 — C6-0112/2007 – 2006/
0004(COD)).

13. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

— Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produk-
tów ekologicznych [COM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Zastosowanie trybu pilnego uzasadnia się koniecznością ustanowienia nowych ram prawnych w jak najkrót-
szym terminie.

Parlament wypowie się w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia.

Końcowy projekt porządku obrad I i II kwietniowej sesji plenarnej (PE 387.009/PDOJ) został rozesłany i
zgodnie z art. 132 regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 23.04.2007 — 26.04.2007

poniedziałek,

— Wniosek grupy PSE o przeniesienie na środę głosowania nad sprawozdaniem Antolína Sáncheza Pre-
sedo (A6-0133/2007) w sprawie zielonej księgi dotyczącej roszczeń o odszkodowanie za stosowanie
praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (punkt 8 końcowego projektu
porządku obrad).

Głos zabrał Antolín Sánchez Presedo (sprawozdawca), uzasadniając wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

wtorek,

— bez zmian

środa,

— Wniosek grupy ALDE o przeniesienie na czwartek w południe głosowania nad sprawozdaniem Sharon
Bowles (A6-0077/2007 w sprawie podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej (punkt
63 końcowego projektu porządku obrad).

Głos zabrała Sharon Bowles (sprawozdawczyni), uzasadniając wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

— Wniosek grupy PSE o złożenie projektów rezolucji na zakończenie debaty w sprawie oświadczenia
Komisji — Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pra-
cowników (punkt 129 końcowego projektu porządku obrad).
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Głos zabrali: Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, uzasadniając wniosek, i Gunnar Hökmark w imieniu
grupy PPE-DE.

W GE (przy 103 głosach za, 78 głosach przeciw, 3 wstrzymało się), Parlament przyjął wniosek.

czwartek,

— bez zmian

Posiedzenia z dnia 09.05.2007 i 10.05.2007

— bez zmian

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

14. Oświadczenie o korzyściach majątkowych

Następujący posłowie nie uaktualnili jak dotychczas swoich oświadczeń o korzyściach majątkowych zgodnie
z załącznikiem I art. 2 akapit piąty Regulaminu:

Luis Herrero-Tejedor, Michał Tomasz Kamiński i Michael Henry Nattrass.

15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

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

Erna Hennicot-Schoepges, Yannick Vaugrenard, Graham Watson, Zdzisław Zbigniew Podkański, Milan Horá-
ček, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Ashley Mote, András Gyürk, Pervenche Berès, Árpád Duka-Zólyomi,
Csaba Sándor Tabajdi, Eduard Raul Hellvig, József Szájer, Teresa Riera Madurell, Georgios Papastamkos,
Willy Meyer Pleite, Tunne Kelam, Marios Matsakis, László Surján, Mieczysław Edmund Janowski, Pál Schmitt,
Panayiotis Demetriou, Danutė Budreikaitė, John Attard-Montalto, Alojz Peterle, Ryszard Czarnecki, Marie
Panayotopoulos-Cassiotou, Péter Olajos, Kyriacos Triantaphyllides, Monica Maria Iacob-Ridzi, Umberto Gui-
doni, Małgorzata Handzlik i Tatjana Ždanoka.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

16. Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług
płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 97/7/WE, 2000/12/WE i 2002/65/WE
[COM(2005)0603 — C6-0411/2005 — 2005/0245(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Jean-Paul Gauzès przedstawił sprawozdanie.
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