
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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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skutecz-
ności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (COM(2006)
0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD)) — komisja IMCO.
Sprawozdawca: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

— Sprawozdanie w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Poro-
zumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finan-
sami (COM(2007)0149 — C6-0124/2007 — 2007/2068(ACI)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0175/2007)

— Sprawozdanie dotyczące sprawozdania Komisji w sprawie polityki konkurencji za rok 2005
(2007/2078(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/
EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę
Rady 2001/112/WE (COM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144(COD)) — komisja
ENVI.
Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0177/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie
Wspólnoty (przekształcenie) (COM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD)) —
komisja TRAN.
Sprawozdawca: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji
badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (COM(2006)0565 —

C6-0326/2006 — 2006/0180(COD)) — komisja EMPL.
Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0181/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego
szczególne przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw oraz zmieniającego niektóre roz-
porządzenia (COM(2007)0017 — C6-0075/2007 — 2007/0012(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawczyni: María Isabel Salinas García (A6-0183/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w
odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0922 —

C6-0006/2007 — 2006/0287(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0915 — C6-0021/2007 —

2006/0303(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego
i elektronicznego (WEEE) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(COM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2007 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2007 (09254/2007 — C6-0130/2007 — 2007/2069(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: James Elles (A6-0189/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego 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)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0192/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie systemu informacji wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (COM(2004)0835 —

C6-0004/2005 — 2004/0287(COD)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Baroness Sarah Ludford (A6-0194/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wglądu do danych
Systemu Informacji Wizowej (VIS) dla organów państw członkowskich odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dla Europolu w celu zapobiegania przestępstwom terro-
rystycznym i innym poważnym przestępstwom oraz w celu wykrywania i ścigania tych
przestępstw (COM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Baroness Sarah Ludford (A6-0195/2007)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2007 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2007 (09256/2007 — C6-0133/2007 — 2007/2073(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: James Elles (A6-0196/2007)

— Sprawozdanie w sprawie planu działań dotyczącego procesu konstytucyjnego Unii (2007/
2087(INI)) — komisja AFCO.
Współsprawozdawcy: Enrique Barón Crespo i Elmar Brok (A6-0197/2007)

— Sprawozdanie w sprawie statusu socjalnego artystów (2006/2249(INI)) — komisja CULT.
Sprawozdawczyni: Claire Gibault (A6-0199/2007)

— Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego w
roku budżetowym 2008 (2007/2018(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Ville Itälä (A6-0202/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania przepisów dorobku
Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen w Republice Czeskiej, Republice
Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej (09032/2007
— C6-0119/2007 — 2007/0806(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0204/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony
danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach
karnych (Ponowna konsultacja) (07315/2007 — C6-0115/2007 — 2005/0202(CNS)) —
komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Martine Roure (A6-0205/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii,
Republikę Federalną Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Wielkie Księstwo
Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Republikę Słowenii, Republikę Sło-
wacką, Republikę Włoską, Republikę Finlandii, Republikę Portugalską, Rumunię oraz Króle-
stwo Szwecji w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie intensywniejszej współpracy trans-
granicznej, szczególnie w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną (06566/
2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Fausto Correia (A6-0207/2007)
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2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu na południu Włoch spowodowa-
nego odpadami (B6-0233/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

7. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0022/2007) Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: Zwolnienia od przepisów
rynku wewnętrznego w zakresie zamówień w dziedzinie obronności na podstawie art. 296 TWE
(B6-0122/2007);

— (O-0024/2007): Zsolt László Becsey i Alexander Radwan w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji:
Terminowe przekazywanie i weryfikowanie danych statystycznych dostarczonych przez państwa
członkowskie (B6-0123/2007);

— (O-0028/2007): Marcin Libicki, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Kodeks dobrych praktyk w
zakresie stwardnienia rozsianego (B6-0124/2007).

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

— Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu i Sándor Kónya-Hamar, w sprawie zaprzestania niszcze-
nia ekosystemu Delty Dunaju (0057/2007);

— Benoît Hamon, w sprawie zmiany mandatu Europejskiego Banku Centralnego (0058/2007).

8. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 21, 22, 23, 24/2007 upadły, ponieważ nie
uzyskały wymaganej liczby podpisów.

9. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Claudio Fava zwrócił się z wnioskiem o skorzystanie z immunitetu poselskiego w związku z postępowa-
niem cywilnym toczącym się przed Sądem w Marsali (Włochy).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

10. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikat Komisji o działaniach podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament w
trakcie sesji w lutym 2007 r.
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