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Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.00.

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na
rynek i stosowania pasz (COM(2008)0124 — C6-0128/2008 — 2008/0050(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

opinia: ENVI

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyin-
stytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania
finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych przedłożony przez Komisję Par-
lamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z ust. 48 porozumienia międzyinstytucjonalnego
z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0152 — C6-0148/2008 — 2008/2083(ACI))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

opinia: PECH, AGRI, REGI

— Wniosek dotyczący zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europej-
skiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)
(COM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

opinia: CULT

— Wniosek dotyczący zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europej-
skich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodo-
wego (COM(2008)0179 — C6-0163/2008 — 2008/0069(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

opinia: CULT

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu
Solidarności UE (COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

opinia: REGI

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do prostych zbior-
ników ciśnieniowych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0202 — C6-0172/2008 — 2008/0076
(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
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— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1405/2006 usta-
nawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego
i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (COM(2008)0168 — C6-0175/2008 —

2008/0065(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

opinia: REGI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk upraw
(COM(2008)0210 — C6-0179/2008 — 2008/0079(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

3. Roczna strategia polityczna (2009) (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 11.03.2008 (pkt 7 protokołu z dnia 11.03.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Hartmut Nassauer i Joseph Daul, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie rocznej strategii politycznej
Komisji na 2009 r. (B6-0144/2008),

— Eva Lichtenberger, Monica Frassoni i Daniel Cohn-Bendit, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie rocz-
nej strategii politycznej na rok 2009 (B6-0145/2008),

— Martin Schulz i Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji
na rok 2009 (B6-0146/2008),

— Helmuth Markov i Esko Seppänen, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rocznej strategii politycznej
Komisji na 2009 r. (B6-0171/2008),

— Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli,
Bernard Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski i Mario
Borghezio, w imieniu grupy UEN, w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji na 2009 r. (B6-0174/
2008),

— Diana Wallis i Silvana Koch-Mehrin, w imieniu grupy ALDE, w sprawie rocznej strategii politycznej
Komisji na 2009 r. (B6-0175/2008).

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 24.04.2008.

4. Katastrofa statku New Flame i jej skutki dla Zatoki Algeciras (złożone pro-
jekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 21.04.2008 (pkt 21 protokołu z dnia 21.04.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Graham Watson i Dirk Sterckx, w imieniu grupy ALDE, w sprawie katastrofy statku New Flame i jej
skutków dla zatoki Algeciras (B6-0180/2008),

— Francisca Pleguezuelos Aguilar, Brian Simpson, Inés Ayala Sender i Luis Yañez-Barnuevo García,
w imieniu grupy PSE, w sprawie katastrofy statku New Flame i jej skutków dla zatoki Algeciras
(B6-0183/2008),

— Michael Cramer, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie katastrofy statku New Flame i jej skutków dla
Zatoki Algeciras (B6-0195/2008),

— Gerardo Galeote, Luis de Grandes Pascual i Georg Jarzembowski, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie
zatonięcia statku „New Flame” i jego skutków dla zatoki Algeciras (B6-0196/2008),
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