
10. Ewentualne przypadki nadużywania władzy przez duże supermarkety pro-
wadzące działalność w Unii (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie 0088/2007 złożone przez posłów: Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusza Wojciechowskiego,
Harlem Désir i Hélène Flautre w sprawie konieczności zbadania ewentualnych przypadków nadużywania
władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania im
uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zos-
tanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych
w protokole z obrad z 19.02.2008 r.

11. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Protokół sprostowania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Albanii z drugiej strony;

— Protokół sprostowania umowy, podpisanej w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r., zmieniającej
Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23
czerwca 2000 r.

12. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0086, 0087, 0089, 0090, 0091, 0092,
0093, 0094/2007 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:
— Sprawozdanie w sprawie wzmocnionego partnerstwa na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku

dla europejskich eksporterów (COM(2007)0183 — 2007/2185(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Ignasi Guardans Cambó (A6-0002/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów, złożonego
przez Claudia Favę (2007/2155(IMM)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0007/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Witolda Tom-
czaka (2007/2130(IMM)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2008)

— Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot – zwalczanie nadużyć
finansowych – sprawozdania roczne 2005 i 2006 (COM(2006)0378 — 2006/2268(INI)) —
komisja CONT.
Sprawozdawca: Francesco Musotto (A6-0009/2008)

— Sprawozdanie w sprawie przejrzystości w kwestiach finansowych (2007/2141(INI)) — komi-
sja CONT.
Sprawozdawca: José Javier Pomés Ruiz (A6-0010/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jącej dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami
fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (COM(2007)0669 — C6-0394/2007
— 2007/0230(COD)) — komisja EMPL.
Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0012/2008)

C 96 E/4 PL 17.4.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 18 lutego 2008 r.


