
— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów
wycofanych z eksploatacji, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (03648/
2007/LEX — C6-0105/2008 — 2006/0287(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawo-
wych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odnie-
sieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (03683/2007/LEX — C6-0104/2008 —

2006/0285(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE w sprawie podejmo-
wania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, w odniesieniu do uprawnień wykona-
wczych przyznanych Komisji (03672/2007/LEX — C6-0103/2008 — 2006/0284(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiegoi Rady zmieniająca dyrektywę 2006/49/WE w sprawie adekwat-
ności kapitałowej firm nwestycyjnych i instytucji kredytowych, w odniesieniu do uprawnień wykona-
wczych przyznanych Komisji (03671/2007/LEX — C6-0102/2008 — 2006/0283(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekura-
cji, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (03685/2007/LEX — C6-0101/
2008 — 2006/0280(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmoni-
zacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe
dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przy-
znanych Komisji (03670/2007/LEX — C6-0100/2008 — 2006/0282(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 usta-
nawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (03680/2007/LEX —

C6-0098/2008 — 2006/0279(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciw-
działania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w
odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (03678/2007/LEX — C6-0097/2008
— 2006/0281(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących
przedsiębiorstw (przekształcenie) (03643/2007/LEX — C6-0096/2008 — 2006/0020(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbli-
żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowa-
nego w weterynarii (03699/2007/LEX — C6-0095/2008 — 2007/0168(COD))

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
2003/96/WE w odniesieniu do dostosowania szczególnych przepisów podatkowych doty-
czących oleju napędowego stosowanego jako paliwo silnikowe do celów handlowych oraz
koordynacji opodatkowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego stosowanych jako
paliwo silnikowe (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS)) — komisja
ECON.
Sprawozdawca: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

— Sprawozdanie w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) i zarządzania przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR)
(2006/2248(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Alexander Radwan (A6-0032/2008)

— Sprawozdanie w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu
rodziców w więzieniu na życie społeczne i rodzinne (2007/2116(INI)) — komisja FEMM.
Sprawozdawczyni: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)
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— Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazu: potrzeba przeglądu prawo-
dawstwa UE (2007/2107(INI)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

— Sprawozdanie w sprawie równości płci oraz równouprawnienia kobiet w kontekście współ-
pracy na rzecz rozwoju (2007/2182(INI)) — komisja DEVE.
Sprawozdawczyni: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wyzwań wspólnotowej polityki współpracy na rzecz rozwoju dla
nowych państw członkowskich (2007/2140(INI)) — komisja DEVE.
Sprawozdawczyni: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i auto-
busowych (przekształcenie) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD)) —
komisja TRAN.
Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

— ***I Dokument roboczy w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku przewo-
zów drogowych (przekształcenie) (COM(2007)0265 — C6-0146/2007 — 2007/0099
(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wieloletnich
wytycznych technicznych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla
i Stali (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Adam Gierek (A6-0039/2008)

— Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi na temat instrumentów rynkowych na potrzeby
polityki w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych (COM(2007)0140 —

2007/2203(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Anne Ferreira (A6-0040/2008)

— Sprawozdanie w sprawie realizacji 10 Europejskiego Funduszu Rozwoju (2007/2138(INI))
— komisja DEVE.
Sprawozdawczyni: Marie-Arlette Carlotti (A6-0042/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnośnie do zawarcia umowy
między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej niektórych
aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))
— komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0043/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz
przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych („Rozporządzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku”) (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS)) —
komisja AGRI.
Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0044/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku) (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS)) —
komisja AGRI.
Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0045/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych (COM(2007)0802
— C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawczyni: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

— Sprawozdanie w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR (COM(2007)0722 — 2007/
2195(INI)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Lutz Goepel (A6-0047/2008)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymagań doty-
czących zdrowia zwierząt, stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domo-
wych, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego (COM(2007)0572 — C6-0334/
2007 — 2007/0202(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Miroslav Ouzký (A6-0051/2008)

— Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie
roli Unii Europejskiej w Iraku (B6-0328/2007 — 2007/2181(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawczyni: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką
Gwinei Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0053/2008)

— * Sprawozdanievw sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o
partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony, a
Wybrzeżem Kości Słoniowej z drugiej strony (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 —

2007/0226(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (A6-0054/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie
Europejskiej (wersja ujednolicona) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256
(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0055/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie obrotu mate-
riałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (wersja
skodyfikowana) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0056/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie identyfikacji i
rejestracji świń (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294
(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0057/2008)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2008 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2008 (2008/2017(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/77/
WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS
w likwidacji i – po zakończeniu likwidacji – majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali
(COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0062/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyin-
stytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim,
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM
(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0065/2008)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do Drugiego Czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski
Instytut Innowacji i Technologii (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD)) —
komisja ITRE.
Sprawozdawca: Reino Paasilinna (A6-0041/2008)
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2) przez posłów:

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0013/2008):

— do Rady:
Harkin Marian, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Medina
Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, Aylward Liam, Higgins Jim, McGuinness Mairead,
Ţicău Silvia-Adriana, Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Pleštinská Zita, Evans Robert,
Davies Chris, Paleckis Justas Vincas, Crowley Brian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Martin
David, Ludford Sarah, Muscardini Cristiana, Guerreiro Pedro, Newton Dunn Bill, Hedh Anna,
Saks Katrin, Georgiou Georgios, Van Hecke Johan, Budreikaitė Danutė, Goudin Hélène

— do Komisji:
Arnaoutakis Stavros, Mavrommatis Manolis, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Posselt
Bernd, Ţicău Silvia-Adriana, Paleckis Justas Vincas, Ebner Michl, Papastamkos Georgios, Staes
Bart, Berman Thijs, Moraes Claude, Martin David, Ludford Sarah, Goudin Hélène, McGuin-
ness Mairead, Mitchell Gay, Ó Neachtain Seán, Guerreiro Pedro, Öger Vural, Van Hecke
Johan, Seppänen Esko, Harkin Marian, Corda Giovanna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie,
Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Davies Chris, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Crowley
Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Botopoulos Costas, Papadimoulis Dimitrios, Dillen Koen-
raad, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Blokland Johannes, Speroni Francesco Enrico,
Vanhecke Frank, Newton Dunn Bill, Hedh Anna, Segelström Inger, Rutowicz Leopold Józef,
Busk Niels, Budreikaitė Danutė, Jensen Anne E.

2.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Marian Zlotea. Projekt rezolucji w sprawie pełnego zwrotu na drodze administracyjnej pod-
atku od pojazdów samochodowych za pierwsze zarejestrowanie, pobranego z pogwałceniem
prawa wspólnotowego, osobom, które wywiązały się z tego obowiązku (B6-0102/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie określenia statusu uchodźcy politycznego
przez Unię Europejską (B6-0104/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

— Philip Claeys, Koenraad Dillen i Frank Vanhecke. Projekt rezolucji w sprawie nadmiernego
mnożenia subwencjonowanych przez Unię Europejską sprawozdań w sprawie rasizmu, dys-
kryminacji i „islamofobii” (B6-0105/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

— Philip Claeys, Koenraad Dillen i Frank Vanhecke. Projekt rezolucji w sprawie przeprowadze-
nia analizy skutków w odniesieniu do problemów w zakresie imigracji i integracji w przy-
padku przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej (B6-0106/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE

— Neil Parish, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Michl Ebner, Robert Evans,
Hélène Goudin, Jens Holm, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle,
Caroline Lucas, Cristiana Muscardini, Karin Resetarits, Martine Roure, Christel Schaldemose,
Carl Schlyter i Janusz Wojciechowski. Projekt rezolucji w sprawie klonowania zwierząt na
cele produkcji żywności (B6-0107/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, JURI

3) przez komitet pojednawczy:

— Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (03601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191
(COD))
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4) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego:

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu doty-
czącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie
ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (03601/2008 —

C6-0029/2008 — 2005/0191(COD)) — komisja CODE.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0049/2008)

8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0015/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Rady: dalsze działania
dotyczące przeglądu procedury Lamfalussy'ego (B6-0011/2008);

— (O-0016/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: dalsze dzia-
łania dotyczące przeglądu procesu Lamfalussy'ego (B6-0012/2008);

— (O-0013/2008) zadane przez Guida Sacconiego, w imieniu Komisja tymczasowa ds. zmian klima-
tycznych, do Komisji: Zielona księga pt. „Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie — warianty
działań na szczeblu UE” (COM(2007)0354) (B6-0014/2008);

— (O-0014/2008) zadane przez Miroslava Ouzkýego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: walka z
rakiem w rozszerzonej Unii Europejskiej (B6-0015/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

— Cristiana Muscardini, Gerardo Galeote, Anna Záborská, Roberta Angelilli i Daniel Dăianu w spra-
wie lawinowego wzrostu treści pedofilskich w internecie (0017/2008);

— Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez i Elena Valenciano
Martínez-Orozco w sprawie handlu kobietami wUnii Europejskiej w celu prostytucji (0018/2008);

— Vural Öger, Kader Arif, Marco Cappato i Jelko Kacin w sprawie propozycji utworzenia Unii Śró-
dziemnomorskiej (0019/2008);

— Patrick Gaubert, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Harlem Désir i Marie-Arlette Carlotti w sprawie
szóstej rocznicy porwania Ingrid Bétancourt przez FARC (0020/2008);

— Herbert Bösch, Harald Ettl, Stephen Hughes, André Brie i Othmar Karas w sprawie praktyk szwaj-
carskiego koncernu Novartis w zakresie zwolnień dokonywanych z pogardą dla pracowników
(0021/2008).

9. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0095, 0096, 0097, 0102/2007 upadły,
ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

10. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0063/2008 — SEC(2008)0015 wersja
ostateczna) w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 3
rozporządzenia finansowego z dnia 25.06.2002 r. zmienionego dnia 13.12.2006 r.
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