
14. Aprobata Rady dla stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu
(art. 66 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował Parlament, że Rada zaakceptowała stanowisko przyjęte przez Parlament w
pierwszym czytaniu w dniu 13 lutego 2007 r. w celu przyjęcia decyzji zmieniającej i przedłużającej okres
obowiązywania decyzji nr 804/2004/WE ustanawiającej wspólnotowy program działań na rzecz wspierania
działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”) (3607/3/2007
— C6-0229/2007 — 2006/0114(COD)).

W związku z modyfikacjami tekstu dokonanymi przed przyjęciem go przez Radę przewodniczący skonsul-
tował się z Komisją CONT, właściwą w tej sprawie, zgodnie z art. 66 ust. 2 regulaminu Parlamentu. W
piśmie z dnia 5 lipca 2007 r. przewodniczący Komisji CONT stwierdził, że modyfikacje te nie dotyczą istoty
aktu. W związku z tym przewodniczący podpisze akt w przyszłym tygodniu wraz z przewodniczącym
Rady.

15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy

komisja LIBE

— Sytuacja w zakresie poszanowania praw człowieka w Unii Europejskiej w latach 2004-2007 (2007/
2145(INI))

(opinia: PETI, FEMM, CULT, ENVI, EMPL)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja EMPL

— Demograficzna przyszłość Europy (2007/2156(INI))

(opinia: ECON, LIBE, REGI, FEMM)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art.97, ust. 7 regulaminu)

komisja LIBE

— Sprawozdanie roczne w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu (2007/2154(INI))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 23.04.2007)

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisja EMPL

— Demograficzna przyszłość Europy (2007/2156(INI))

(opinia: ECON, LIBE, REGI)

Ściślejsza współpraca między komisjami EMPL, FEMM

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 05.07.2007)

komisja JURI

— Ochrona środowiska poprzez prawo karne (COM(2007)0051 — C6-0063/2007 — 2007/0022(COD))

(opinia: LIBE)

Ściślejsza współpraca między komisjami JURI, ENVI

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 05.07.2007)
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komisja LIBE

— Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na teryto-
rium UE (COM(2007)0249 — C6-0143/2007 — 2007/0094(COD))

(opinia: FEMM, ITRE)

Ściślejsza współpraca między komisjami LIBE, EMPL

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 05.07.2007)

Przydzielenie komisjom

komisja JURI

— Obrót materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi
do produkcji owoców (przekształcenie) (COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/0014(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

opinia: JURI

komisja ITRE

— Zielona księga w sprawie przeglądu dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów (2007/
2010(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

opinia: ITRE, JURI, ECON

komisja EMPL

— Lepsze stanowienie prawa 2005: stosowanie zasady subsydiarności i proporcjonalności — XIII sprawoz-
danie roczne (2006/2279(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: EMPL

Zmiana przydzielenia w następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących w dniu 5 lipca 2007 r.

— Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/83/WE
dotyczącą ubezpieczeń na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(COM(2006)0917 — C6-0028/2007 — 2006/0299(COD))
odesłany właś.: ECON

16. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0190/2007 — SEC(2007)0679 final) w
sprawie przesunięcia środków DEC 21/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust.
3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dn. 13.12.2006 r.

17. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regula-
minu):

Numer dokumentu Autor Podpisy

39/2007 Věra Flasarová 37

40/2007 Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure
i Mojca Drčar Murko

296

41/2007 Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall,
i Nina Škottová

57

42/2007 Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes
i Feleknas Uca

107

10.7.2008 PL C 175 E/425Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 12 lipca 2007 r.


