
3. Skład tymczasowej komisji do spraw zmian klimatycznych (termin składania
poprawek)

Przewodniczący poinformował, że otrzymał od Konferencji Przewodniczących wnioski o nominację człon-
ków do komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, które przekazane zostały posłom pocztą elektro-
niczną i znajdują się załączniku do niniejszego protokołu.

Termin składania poprawek: 09.05.2007, godz. 18.00.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 10.05.2007.

4. Porządek obrad

Porządek obrad został ustalony (pkt 13 protokołu z dnia 23.04.2007) i rozesłana została errata do
porządku obrad (PE 387.009/OJ/COR).

wnioski o wprowadzenie zmian do porządku obrad:

— wniosek grupy PPE-DE o przesunięcie na kolejną sesję sprawozdania Elmara Broka w sprawie rocznego
sprawozdania za rok 2005 dotyczącego WPZiB (A6-0130/2007).

Głos zabrał Joseph Daul, w imieniu grupy PPE-DE, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek:

— wniosek grupy PSE o przesunięcie na kolejną sesję sprawozdania Astrid Lulling w sprawie zbliżenia
stawek podatku akcyzowego dla alkoholu inapojów alkoholowych (A6-0148/2007).

Głos zabrali: Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, Astrid Lulling (sprawozda-
wczyni) i Nils Lundgren.

W głosowaniu imiennym (IND/DEM) (72 głosy za, 64 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) Parlament
przyjął wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

5. Oświadczenie o korzyściach majątkowych

Następujący posłowie nie dokonali jeszcze aktualizacji swoich oświadczeń o korzyściach majątkowych za
rok 2006, zgodnie z załącznikiem I art. 2 ust. 5 Regulaminu:

Luis Herrero-Tejedor i Michael Henry Nattrass

6. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:
— Sprawozdanie w sprawie upowszechniania godnej pracy dla wszystkich (2006/2240(INI)) —

komisja EMPL.
Sprawozdawczyni: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0068/2007)

— Sprawozdanie w sprawie pomocy UE na rzecz handlu (2006/2236(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: David Martin (A6-0088/2007)
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— Sprawozdanie w sprawie zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej do roku
2010 (2006/2233(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Adamos Adamou (A6-0089/2007)

— Sprawozdanie w sprawie mieszkalnictwa i polityki regionalnej (2006/2108(INI)) — komisja
REGI.
Sprawozdawca: Alfonso Andria (A6-0090/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wkładu przyszłej polityki regionalnej w innowacyjne zdolności
Unii Europejskiej (2006/2104(INI)) — komisja REGI.
Sprawozdawca: Mieczysław Edmund Janowski (A6-0096/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie doposażania samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie
w lusterka samochodowe (COM(2006)0570 — C6-0332/2006 — 2006/0183(COD)) —

komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0124/2007)

— Sprawozdanie w sprawie reform w świecie arabskim: jaką strategię powinna obrać Unia
Europejska? (2006/2172(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Michel Rocard (A6-0127/2007)

— Sprawozdanie w sprawie oceny Euratomu — 50 lat europejskiej polityki w dziedzinie ener-
gii jądrowej (2006/2230(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Eugenijus Maldeikis (A6-0129/2007)

— Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego doty-
czącego głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZiB, w tym konsekwencji finan-
sowych dla budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (lit. H ust. 40 porozumienia mię-
dzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.) — 2005 r. (2006/2217(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0130/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Drugiego
protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji poli-
tycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2006)0777 —

C6-0077/2007 — 2006/0259(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0138/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Parlamentu Europejskiego
w celu dostosowania procedur wewnętrznych do wymogów związanych z uproszczeniem
prawodawstwa wspólnotowego (2005/2238(REG)) — komisja AFCO.
Sprawozdawczyni: Marie-Line Reynaud (A6-0143/2007)

— Sprawozdanie w sprawie Rogu Afryki: regionalne partnerstwo polityczne Unii Europejskiej
na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju (2006/2291(INI)) — komisja DEVE.
Sprawozdawca: Filip Kaczmarek (A6-0146/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alko-
holowych (COM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165(CNS)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

— Sprawozdanie w sprawie skutków i konsekwencji polityki strukturalnej dla spójności Unii
Europejskiej (2006/2181(INI)) — komisja REGI.
Sprawozdawczyni: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0150/2007)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komórkowej wewnątrz
Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyj-
nych sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2006)0382 — C6-0244/2006 — 2006/
0133(COD)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0155/2007)

— Sprawozdanie w sprawie konsekwencji katastrofy w Thule z 1968 r. dla zdrowia ludności
(petycja 720/2002) (2006/2012(INI)) — komisja PETI.
Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0156/2007)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług publicz-
nych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego roz-
porządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (13736/1/2006 — C6-0042/2007 —

2000/0212(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0131/2007)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące
nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywę Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/EWG (13484/1/
2006 — C6-0039/2007 — 2004/0248(COD)) — komisja IMCO.
Sprawozdawca: Jacques Toubon (A6-0144/2007)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homolo-
gacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów
technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (09911/3/2006 —

C6-0040/2007 — 2003/0153(COD)) — komisja IMCO.
Sprawozdawca: Malcolm Harbour (A6-0145/2007)

7. Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujący posłowie przedstawili oświadczenia pisemne w celu wpisania ich do rejestru (art. 116 Regula-
minu):

— Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu i Cristian Dumitrescu
w sprawie środków zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych
(46/2007);

— Georgs Andrejevs w sprawie nadciśnienia tętniczego (47/2007);

— Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel i Henri Weber w sprawie
trudności we wkraczaniu artystów idziałaczy kultury na terytorium europejskie (48/2007);

— Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo i Francesco Enrico Speroni w sprawie niedopuszczalnej ingerencji
Chin w wewnętrzne sprawy Włoch oraz w sprawie ryzyka przenikania chińskiej mafii do Europy
(49/2007);

— Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle i Maria Carlshamre w sprawie ska-
zania na śmierć przez ukamienowanie dwóch kobiet za cudzołóstwo (50/2007);

— Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock i Linda McAvan w sprawie ubóstwa dzieci (51/2007).

8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2007 upadły, ponie-
waż nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.
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