
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Zatwierdzono protokół poprzedniego posiedzenia.

*
* *

Marie Anne Isler Béguin poinformowała, że z powodu delegacji, którą kieruje w związku z obserwacją
wyborów w Sierra Leone, nie może brać udziału w trwającej sesji.

4. Skład Parlamentu

W piśmie z dnia 4.7.2007 r. właściwe organy francuskie poinformowały o zakończeniu procedur wyboru
Marie-Line Reynaud, Pierre'a Moscoviciego i Jeana-Claude'a Fruteau do Zgromadzenia Narodowego oraz
podały nazwiska ich zastępców.

Przewodniczący stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 26.6.2007. Odnotował mianowanie ze skutkiem od
dnia 4.7.2007 Roselyne Lefrançois w miejsce Marie-Line Reynaud, Pierre'a Pribeticha w miejsce Pierre'a
Moscoviciego i Catherine Anita Neris w miejsce Jeana-Claude'a Fruteau.

Właściwe organy włoskie poinformowały o wyborze Marty Vincenzi na stanowisko niepołączalne ze spra-
wowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu w sprawie wyboru
posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach powszechnych i podały przewodniczącemu nazwisko
zastępcy.

Przewodniczący zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 30.6.2007 i
odnotował mianowanie Franceska Ferrariego w miejsce Marty Vincenzi ze skutkiem od dnia 5.7.2007.

Francesco Ferrari poinformował, że przystępuje do grupy ALDE.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Roselyne Lefrancois, Pierre Pribetich, Catherine Neris i Francesco Ferrari biorą udział w
posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem
uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska
niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

5. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ITS Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja ECON: Slavi Binev

— komisja IMCO: Desislav Chukolov

— komisja AFCO: Ashley Mote.

6. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejes-
trowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe (3620/3/2007 — C6-0223/2007 — 2006/0183
(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy
spółek notowanych na rynku regulowanym (3608/2/2007 — C6-0220/2007 — 2005/0265(COD))
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— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk wspólnoty z zakresu migracji i
ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawie-
nia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (3609/4/2007 — C6-0221/2007 — 2005/
0156(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szyb-
kiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu
do tego mechanizmu i określające uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (3616/2/2007
— C6-0222/2007 — 2006/0140(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie
drobnych roszczeń (3604/5/2007 — C6-0219/2007 — 2005/0020(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań poza-
umownych („Rzym II”) (3619/3/2007 — C6-0199/2007 — 2003/0168(COD)).

7. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0680
— C6-0191/2007 — 2007/2159(GBD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0682
— C6-0192/2007 — 2007/2160(GBD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tabliczek znamiono-
wych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca
ich umieszczania (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0344 — C6-0193/2007 — 2007/0119
(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0681
— C6-0194/2007 — 2007/2161(GBD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu na rok 2007 — Ogólne zestawienie dochodów —

Zestawienie dochodów i wydatków według sekcji — Sekcja III — Komisja (10966/2007 —

C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

opinia: CULT, ITRE, CONT, LIBE

— Wniosek w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/109/WE w celu rozszerzenia
zakresu jej obowiązywania na osoby objęte ochroną międzynarodową (COM(2007)0298 —

C6-0196/2007 — 2007/0112(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

opinia: DEVE, AFET, EMPL

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykie-
towania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozpo-
rządzenie (WE) nr 1907/2006 (COM(2007)0355 — C6-0197/2007 — 2007/0121(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, IMCO

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a
Republiką Panamy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0151 —

C6-0198/2007 — 2007/0057(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
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