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Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.00.

Głos zabrał Richard Corbett, informując, że wraz z innymi posłami złożył oświadczenie pisemne w związku
z decyzją Prezydium o wycofaniu całkowitego zakazu palenia w pomieszczeniach Parlamentu.

Ponieważ właściwe służby i przewodniczący uznali to oświadczenie za niedopuszczalne, ponieważ oświad-
czenie takie nie może dotyczyć sprawy wewnętrznej Parlamentu, Richard Corbett zwrócił się o skierowanie
sprawy do komisji AFCO w celu dokonania interpretacji odpowiednich przepisów regulaminu (art. 116
regulaminu) (Przewodniczący zobowiązał się do spełnienia tego wniosku).

2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczą-
cych mięsa i zwierząt gospodarskich (COM(2007)0129 — C6-0099/2007 — 2007/0051(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

— Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partner-
stwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej (COM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: INTA

— Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partner-
stwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i
Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: INTA

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządze-
nie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pra-
cowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/
0054(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
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