
Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0189/2007 — SEC(2007)0677) w spra-
wie przesunięcia środków DEC 19/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca
2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0167/2007 — SEC(2007)0678) w spra-
wie przesunięcia środków DEC 20/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego
z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0194/2007 — SEC(2007)0681) w spra-
wie przesunięcia środków DEC 23/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego
z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0192/2007 — SEC(2007)0682) w spra-
wie przesunięcia środków DEC 24/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca
2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r

4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i pań-
stwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowa-
dzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. SYTUACJA HUMANITARNA UCHODŹCÓW IRACKICH

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis i Thierry Cornillet
w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz
kraju (B6-0291/2007),

— André Brie, Marco Rizzo i Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji huma-
nitarnej uchodźców irackich (B6-0295/2007),

— Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy
PPE-DE, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich (B6-0299/2007),

— Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco i
Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób
wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0300/2007),

— Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/
ALE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0303/
2007),

— Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich
(B6-0308/2007).
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II. NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA W NADDNIESTRZU (MOŁDAWIA)

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w spra-
wie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na
rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0292/
2007),

— Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vai-
dere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Mieczysław Edmund
Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdowa)
(B6-0293/2007),

— Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu
(Mołdowa) (B6-0296/2007),

— Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ,
Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre i Radu Ţîrle w imieniu grupy PPE-
DE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze
strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie
(B6-0298/2007),

— Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Miha-
lache i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, w sprawie łamania praw człowieka w Nad-
dniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwają-
cym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0302/2007),

— Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddnie-
strzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w
tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0304/2007).

III. PRAWA CZŁOWIEKA W WIETNAMIE

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten i Frédérique Ries w
imieniu grupy ALDE, w sprawie Wietnamu (B6-0290/2007),

— Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Wietnamu (B6-0294/2007),

— Bernd Posselt, Charles Tannock i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie praw
człowieka w Wietnamie (B6-0297/2007),

— Pasqualina Napoletano i Marc Tarabella w imieniu grupy PSE, w sprawie Wietnamu (B6-0301/
2007),

— Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Wietnamu (B6-0305/2007),

— Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Mieczysław
Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Wietnamie (B6-0306/
2007).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

5. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspól-
noty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspól-
noty [COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Markus Ferber przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Stephen Hughes (sprawoz-
dawca komisji opiniodawczej EMPL), Hannes Swoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Markus
Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Brian
Simpson w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN,
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