
— 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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— Wniosek decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim
Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)
0219 — C6-0201/2007 — 2007/0074(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych doty-
czących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (COM(2007)0268 —

C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: BUDG, IMCO

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załączniki do
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(COM(2007)0376 — C6-0204/2007 — 2007/0129(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

— Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady (EURATOM) ustanawiającego maksymalne dozwolone
poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w
innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0302 —

C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Zwołanie konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (11222/2007 —

C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0683
— C6-0207/2007 — 2007/2164(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0684
— C6-0208/2007 — 2007/2165(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek dotyczący decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej
zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z
drugiej strony (COM(2006)0169 — C6-0210/2007 — 2006/0058(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: LIBE

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządze-
nie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych
(COM(2007)0090 [[02]] — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki
kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o
zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (EWG) Nr
3943/90, (WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999 (COM(2006)0867 — C6-0054/2007 —

2007/0001(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawczyni: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

— Sprawozdanie w sprawie sprawozdania o postępach Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Mace-
donii w 2006 r. (2006/2289(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Erik Meijer (A6-0214/2007)
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— Sprawozdanie w sprawie Sprawozdania Specjalnego nr 9/2006 Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego dotyczącego kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament
i Radę (2007/2077(INI)) — komisja CONT.
Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

— * 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 Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnie-
nia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0007 —

C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

— Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie
mandatu negocjacyjnego dotyczącego nowego, rozszerzonego porozumienia między Wspól-
notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony
(2007/2015(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego (2006/2213(INI)) —

komisja TRAN.
Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0219/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2006)0569 —

C6-0331/2006 — 2006/0182(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów
dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrek-
tywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/
55/WE, jeśli chodzi o uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (COM(2006)0907 —

C6-0034/2007 — 2006/0291(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

— * 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 Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)
0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z sys-
temu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu
do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0906 — C6-0022/2007
— 2006/0281(COD)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

— Sprawozdanie w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego arty-
kułu 204a dotyczącego „Sprostowań” (2005/2041(REG)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0229/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmiany w art. 201 Regulaminu Parlamentu Euro-
pejskiego w sprawie stosowania lub wykładni Regulaminu (2006/2192(REG)) — komisja
AFCO.
Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0230/2007)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych
baterii i akumulatorów, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej
urządzeń biurowych (przekształconego) (COM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/
0187(COD)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

— Sprawozdanie w sprawie przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i
mórz (2006/2299(INI)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/675/EWG ustanawiającą Europejski Komitet ds. Ubez-
pieczeń i Emerytur Pracowniczych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyzna-
nych Komisji (COM(2006)0925 — C6-0008/2007 — 2006/0292(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich
innych niż ubezpieczenia na życie, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji (COM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji, w odniesieniu do upraw-
nień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/
0280(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w odniesieniu do uprawnień wyko-
nawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))
— komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (COM(2006)0687
— C6-0427/2006 — 2006/0229(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

— Sprawozdanie w sprawie roli i skuteczności polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji
rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej (2006/2176(INI)) — komisja
REGI.
Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności
(CPA) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (COM(2006)0655 —

C6-0376/2006 — 2006/0218(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wew-
nętrznego usług pocztowych Wspólnoty (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/
0196(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0246/2007)
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— Sprawozdanie w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI
wieku (2007/2023(INI)) — komisja EMPL.
Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

— Sprawozdanie w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na
lata 2005-2010 (2006/2270(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

— Sprawozdanie w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu (2007/
2089(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya
Mote'a (2007/2122(IMM)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Alessandry
Mussolini (2006/2301(IMM)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 78/855/EWG dotyczącą łączenia się spółek akcyjnych
oraz dyrektywę Rady 82/891/EWG dotyczącą podziału spółek akcyjnych w odniesieniu do
wymogu sprawozdania niezależnego biegłego dotyczącego połączenia się spółek lub ich
podziału (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

— * 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 Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)
0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

— * 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 Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM
(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

— * 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 Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0098 —

C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji
lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w
sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (COM(2006)0869 —

C6-0059/2007 — 2006/0308(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Buł-
garii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu
K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (kon-
wencji o Europolu) (COM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS)) — komisja
LIBE.
Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułga-
rii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z
artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach kar-
nych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2007)0213 — C6-0158/
2007 — 2007/0080(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

— Sprawozdanie w sprawie rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro 2007 (2007/2143(INI))
— komisja ECON.
Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Buł-
garii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu
K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb
celnych (COM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

— Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok
2006 (2007/2142(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok
budżetowy 2007 (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: James Elles (A6-0268/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Buł-
garii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na podstawie arty-
kułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych
(COM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i
wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększe-
nia jej ochrony (COM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Buł-
garii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3
ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspól-
not Europejskich lub urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (COM(2007)0218
— C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu
do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-
Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej,
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Repu-
bliki Słowackiej do Unii Europejskiej (08937/2007 — C6-0153/2007 — 2006/0254
(AVC)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)
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— Sprawozdanie w sprawie minimalizacji kosztów administracyjnych nałożonych w drodze
legislacji (2005/2140(INI)) — komisja CONT.
Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy
program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013 (16369/2/2006 — C6-0100/
2007 — 2005/0042A(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie
wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć (05665/1/
2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013
program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu
ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (08699/2/2007 — C6-0179/2007 —

2005/0040(COD)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3) przez posłów:

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0133/2007):

— do Komisji
Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassio-
tou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija,
Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schly-
ter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega
Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg
Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward
Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina, Färm
Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof,
Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios,
Ţicău Silvia-Adriana

— do Rady
Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis,
Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian,
Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes
Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Ruto-
wicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė
Laima Liucija, Harkin Marian

4) przez komitet pojednawczy:

— Wspólny wniosek zatwierdzony przez Komitet Pojednawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)
(03619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

5) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego:

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu doty-
czącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobo-
wiązań pozaumownych („RZYM II”) (03619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD)) —

komisja CODE.
Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0257/2007)
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