
9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotycząca pewnych aspektów usług
lotniczych

— protokół do umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii do UPiW

— protokół do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,a Federacją Rosyjską, z drugiej strony,w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

— porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, reprezentowaną
przez rząd Ukrainy, dotyczące rozszerzenia zakresu i wprowadzenia zmian do umowy między Wspól-
notą Europejską a Ukrainą w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

10. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Rozdano komunikat Komisji w sprawie dalszego biegu nadanego stanowiskom i rezolucjom przyjętym
przez Parlament podczas sesji w lutym 2007 r. (Pismo SG G/1 JM/ak D(2007)3678 z 24.04.2007 —

Dokument SP(2007)1040).

Rozdano komunikat Komisji w sprawie dalszego biegu nadanego przez Komisję Europejską rezolucji niele-
gislacyjnej (B6-0067/2007 / P6_TA(2007)0045) przyjętej przez Parlament europejskie podczas sesji
w lutym 2007 r. (Pismo SG G/1 JM/ak D(2007) 3510 z 19.04.2007 — Dokument SP(2007)1557).

Rozdano komunikat Komisji w sprawie dalszego biegu nadanego przez Komisję Europejską rezolucjom
nielegislacyjnym przyjętym przez Parlament Europejski podczas I i II sesji w styczniu 2007 r. (Pismo SG
G/1 JM/ak D(2007) 3677 z 24.04.2007 — Dokument SP(2007)1426).

11. Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania
i konsultowania pracowników (złożone dokumenty)

Debata odbyła się dnia 25.04.2007 (pkt 21 protokołu z dnia 25.04.2007).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Jan Jerzy Kułakowski i Bernard Lehideux, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wzmocnienia prawodaw-
stwa europejskiego w zakresie informowania pracowników i konsultacji z nimi (B6-0189/2007)

— Jean Lambert, Elisabeth Schroedter i Sepp Kusstatscher, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wzmoc-
nienia europejskiego prawodawstwa z zakresu informowania pracowników i przeprowadzania z nimi
konsultacji (B6-0193/2007)

— Martin Schulz, Harlem Désir, Stephen Hughes, Jan Andersson, Kader Arif, Glyn Ford, Matthias Groote,
Inés Ayala Sender, Alejandro Cercas, Harald Ettl i Anne Van Lancker, w imieniu grupy PSE, w sprawie
wzmocnienia europejskiego prawodawstwa z zakresu informowania pracowników i przeprowadzania
z nimi konsultacji (B6-0197/2007)

— Gabriele Stauner i Philip Bushill-Matthews, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wzmocnienia europej-
skiego prawodawstwa w zakresie informowania i zasięgania opinii pracowników (B6-0198/2007)

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 10.05.2007.
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