
3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący przywołał decyzję ETA o zerwaniu zawieszenia broni ogłoszonego 22 marca 2006 r. Potę-
pił, w imieniu Parlamentu, użycie przemocy i wezwał wszystkie państwa członkowskie do wsparcia Hiszpa-
nii w jej walce z terroryzmem.

4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

5. Porządek obrad

Porządek obrad został ustalony (pkt 13 protokołu z dnia 24.05.2007) i rozesłana została errata do porządku
obrad (PE 389.455/OJ/COR), gdzie zaproponowano wprowadzenie następujących zmian:

— komisja DEVE przyjęła, zgodnie z art. 81 Regulaminu, projekt rezolucji w sprawie projektów decyzji
Komisji ustanawiających regionalne dokumenty strategiczne i regionalne programy indykatywne dla
Mercosuru i Ameryki Łacińskiej (B6-0236/2007).

Głosowanie: 07.06.2007.

Termin składania poprawek: 06.06.2007 r. o godz. 16.00

— oprócz oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB w sprawie Bliskiego Wschodu, oświadcze-
nie w tej sprawie pragnie złożyć Komisja (pkt 85 porządku dziennego).

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

*
* *

Głos zabrała Sophia in 't Veld, która poprosiła Przewodniczącego Parlamentu o zwrócenie się do burmistrza
Moskwy, Jurija Łużkowa oraz do prezydenta Putina o wyjaśnienia w sprawie potraktowania przez policję
moskiewską osób uczestniczących w manifestacji pokojowej na rzecz praw homoseksualistów w dniu 27
maja 2007 r., w tym posłów Parlamentu Europejskiego, Bundestagu i parlamentu Włoch, (Przewodniczący
odpowiedział posłance, że zajmie się tym wnioskiem).

6. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego
środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze regulowanym Organizacji
Rybołówstwa Północno — Zachodniego Atlantyku (COM(2006)0609 — C6-0403/2006 —

2006/0200(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0162/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wie-
loletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów
(COM(2006)0411 — C6-0281/2006 — 2006/0134(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0163/2007)
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Środa, 6 czerwca 2007 r.


