
— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 11 grudnia
2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii
morskiej) — P6_TA-PROV(2007)0595 — (9388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211 (COD))

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 16 sty-
cznia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG — P6_TA-PROV(2008)
0011 — (9948/2/2007 — C6 0315/2007 — 2002/0222 (COD))

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w ciągu czterdziestu
ośmiu godzin grupa polityczna lub przynajmniej czterdziestu posłów wystąpi z wnioskiem o poddanie ich
pod głosowanie.

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie dotyczące sprawozdania o postępach Chorwacji w 2007 r. (2007/2267(INI))
— komisja AFET.
Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A6-0048/2008)

— Sprawozdanie dotyczące sprawozdania dotyczącego postępów Byłej Jugosłowiańskiej Repu-
bliki Macedonii w 2007 r. (2007/2268(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0059/2008)

— Sprawozdanie dotyczące stosowanych w rybactwie metod zarządzania opartego na prawach
połowowych (COM(2007)0073 — 2007/2111(INI)) — komisja PECH.
Sprawozdawczyni: Elspeth Attwooll (A6-0060/2008)

— Sprawozdanie dotyczące przemysłu kulturalnego w Europie (2007/2153(INI)) — komisja
CULT.
Sprawozdawca: Guy Bono (A6-0063/2008)

— ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wspar-
cie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw
członkowskich (COM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Paul Rübig (A6-0064/2008)

— * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady ustanawiającej Europejską Sieć
Migracji (COM(2007)0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Luciana Sbarbati (A6-0066/2008)

— ***I Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania
w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreosta-
tycznym i ß-agonistycznym (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD)) —
komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Karin Scheele (A6-0067/2008)

— * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1653/2004 w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji
wykonawczych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 ustanawiającego statut
agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania
programami wspólnotowymi (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS)) —
komisja BUDG.
Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0068/2008)
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— * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) zmie-
niającego rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 w sprawie ramowego roz-
porządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto-
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007
— 2007/0151(CNS)) — komisja BUDG.
Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0069/2008)

— * Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień
do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami
terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspól-
noty (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Philippe Morillon (A6-0072/2008)

— Sprawozdanie dotyczące Zielonej księgi w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego
w polityce antynarkotykowej Unii Europejskiej (COM(2006)0316 — 2007/2212(INI)) —

komisja LIBE.
Sprawozdawca: Giusto Catania (A6-0073/2008)

— Sprawozdanie dotyczące średniookresowego przeglądu szóstego wspólnotowego programu
działań w zakresie środowiska naturalnego (COM(2007)0225 — 2007/2204(INI)) — komi-
sja ENVI.
Sprawozdawczyni: Riitta Myller (A6-0074/2008)

— Sprawozdanie dotyczące europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata
(COM(2007)0242 — 2007/2211(INI)) — komisja CULT.
Sprawozdawca: Vasco Graça Moura (A6-0075/2008)

— Sprawozdanie dotyczące projektu decyzji Parlamentu Europejskiego zmieniającej decyzję
94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych
warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (2006/2223
(INI)) — komisja AFCO.
Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

— *** Zalecenie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia pro-
tokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii,
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej (16731/2007 — C6-0093/2008 — 2007/0218(AVC)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0078/2008)

— Sprawozdanie dotyczące wytycznych w sprawie procedury budżetowej 2009, Sekcja 1 —

Parlament Europejski, Sekcja 2 — Rada, Sekcja 4 — Trybunał Sprawiedliwości, Sekcja 5 —

Trybunał Obrachunkowy, Sekcja 6 — Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Sekcja 7 — Komitet
Regionów, Sekcja 8 — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Sekcja 9 — Europejski
Inspektor Ochrony Danych (2008/2021(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A6-0082/2008)

— Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie
z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim,
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami
z 17 maja 2006 r. (COM(2008)0094 — C6-0085/2008 — 2008/2043(ACI)) — komisja
BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0083/2008)

2) przez posłów:

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Salvador Garriga Polledo, projekt rezolucji w sprawie „Zgromadzenia Młodzieży Unii Euro-
pejskiej” (B6-0140/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: CULT
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