
— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w
stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3 Traktatu ustana-
wiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (COM(2007)0090
[[02]] — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Horst Schnellhardt (A6-0143/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do
stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego
na terenie autonomicznego regionu Madera (COM(2007)0772 — C6-0012/2008 — 2007/
0273(CNS)) — komisja REGI.
Sprawozdawca: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

— Sprawozdanie w sprawie białej księgi na temat sportu (COM(2007)0391 — 2007/2261
(INI)) — komisja CULT.
Sprawozdawca: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

— Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych ze Stowarzyszeniem Naro-
dów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (COM(2006)0567 — 2007/2265(INI)) — komi-
sja INTA.
Sprawozdawca: Glyn Ford (A6-0151/2008)

— Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świe-
cie w roku 2007 i polityki UE w tej dziedzinie (2007/2274(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Marco Cappato (A6-0153/2008)

— Sprawozdanie w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013 (COM
(2007)0099 — 2007/2189(INI)) — komisja IMCO.
Sprawozdawca: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo-
średniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla
rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny (COM(2007)0701 —

C6-0447/2007 — 2007/0242(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

9. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Rady: Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy
do katalogów i książek telefonicznych (np.„European City Guide”) (B6-0152/2008)

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

— Urszula Krupa i Witold Tomczak w sprawie poparcia dla ochrony życia (0039/2008),

— Benoît Hamon, Sarah Ludford, Jan Marinus Wiersma, Alain Hutchinson i Pierre Pribetich w sprawie
zakazu sprzedaży i stosowania urządzeń dźwiękowych do odstraszania młodzieży(0040/2008),

— Bogusław Rogalski w sprawie Tybetu (0041/2008),

— Andreas Mölzer w sprawie przymusowych małżeństw (0042/2008),

— Tomáš Zatloukal, Eva Lichtenberger, Grażyna Staniszewska, Zita Pleštinská i Holger Krahmer w
sprawie kanału Dunaj-Odra-Łaba (0043/2008),

C 168 E/4 PL 3.7.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 7 maja 2008 r.



— Marianne Mikko, Christopher Beazley, Inese Vaidere, Zita Gurmai i Alexander Alvaro w sprawie
ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu (0044/2008),

— Yannick Vaugrenard, Maria Matsouka, Bernard Poignant, Alejandro Cercas i Harlem Désir w spra-
wie poszanowania w Europie praw pracowników przedsiębiorstw, które przenoszą produkcję za
granicę (0045/2008).

10. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych okresu sesyjnego maj I 2008 (PE 406.217/PDOJ)
został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 07.05.2008 i 08.05.2008

środa

Wniosek grupy PPE-DE o wpisanie w ramach drugiego punktu porządku dziennego oświadczeń Rady i
Komisji w sprawie zaostrzenia sytuacji w Gruzji oraz o zamknięcie debaty przedłożeniem projektów rezolu-
cji poddawanych pod głosowanie w trakcie okresu sesyjnego czerwiec I.

Parlament przyjął wniosek.

Propozycja przełożenia do czasu kolejnego okresu sesyjnego punktu związanego z odpowiedzią na zapyta-
nie ustne w sprawie „nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych”
(pkt 24 porządku dziennego) ze względu na niemożność uczestniczenia w obradach po godz. 20.00 przed-
stawicieli Rady.

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

czwartek

Głosowanie nad sprawozdaniami autorstwa Klausa Heinera Lehnego (A6-0101/2008) (pkt 19 porządku dzien-
nego) i Kyosti Virrankoskiego (pkt 20 porządku dziennego) zostało przełożone do czasu kolejnego okresu
sesyjnego.

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

11. UGW10 – pierwszych dziesięć lat Unii Gospodarczej i Monetarnej (komuni-
kat Komisji)

Komunikat Komisji: Sprawozdanie Komisji w sprawie pierwszych dziesięciu lat Unii Gospodarczej i Mone-
tarnej

Joaquín Almunia (członek Komisji) przedstawił komunikat.

Głos zabrali: Werner Langen, w imieniu grupy PPE-DE, i Pervenche Berès w imieniu grupy PSE.
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