
— Wniosek decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności
UE zgodnie z pkt. 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządza-
nia finansami (COM(2007)0149 — C6-0124/2007 — 2007/2068(ACI))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

opinia: REGI

— Wniosek decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie
i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0138 — C6-0125/2007 — 2007/0048(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: INTA

— Wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do lusterek wstecznych koło-
wych ciągników rolniczych lub leśnych (Wersja skodyfikowana) (COM(2007)0236 —

C6-0126/2007 — 2007/0081(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

3. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

— deklaracja z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

4. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0107/2007 — SEC(2007)0370)
w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady zezwoliła na częściowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3
rozporządzenia finansowego z dnia 25.6.2002 w wersji poprawionej dnia 13.12.2006.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0121/2007 — SEC(2007)0558)
w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2007.

Odrzuciła część wniosku dotyczącą art. 19 10 03: Współpraca z krajami rozwijającymi się położonymi na
wschód od Jordanii.

Wyraziła zgodę, zgodni z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego z dnia 25.6.2002 w wersji poprawio-
nej dnia 13.12.2006, w sprawie następującego rozdziału:

Pochodzenie środków:
Z rozdziału 01 04 — Operacje i instrumenty finansowe
Pozycja 01 04 01 13 — Rezerwa na pożyczki i gwarancje na rzecz krajów trzecich i w krajach trzecich

− 65 000 000 euro CE/CP

Przeznaczenie środków:
Do rozdziału 19 08 — Europejska polityka sąsiedztwa i stosunki z Rosją
Pozycja 19 08 01 02 — Europejska polityka sąsiedztwa i partnerstwa – Pomoc finansowa dla Palestyny, na
rzecz pokojowego i Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na
Bliskim Wschodzie (UNRWA)

65 000 000 euro CE/CP
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