
— ***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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