
6. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE-DE, PSE, ALDE i ITS, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja DEVE: Alain Hutchinson zamiast Józefa Piniora

— komisja REGI: Józef Pinior zamiast Alaina Hutchinsona

— komisja TRAN: Francesco Ferrari

— Delegacja do spraw stosunków z Iranem: Desislav Chukolov

— Delegacja do spraw stosunków z Indiami: Charles Tannock zamiast Christophera Beazleya

7. 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 ustanawiająca zasady dotyczące nominalnych ilości pro-
duktów w opakowaniach jednostkowych, uchylająca dyrektywę Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz
zmieniająca dyrektywę Rady 76/211/EWG (3621/1/2007 — C6-0264/2007 — 2004/0248(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy
2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów
oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów
w podmiotach sektora finansowego (3610/2/2007 — C6-0262/2007 — 2006/0166(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych
i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych
pojazdów („dyrektywa ramowa”) (3622/1/2007 — C6-0266/2007 — 2003/0153(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbli-
żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osa-
dzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE doty-
czącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (3612/5/2007 — C6-0263/2007 —

2005/0263(COD))

8. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspól-
nego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji
na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę 23 lipca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007–2013 program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa
i informacje o narkotykach” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”
(08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
04.09.2007 r.

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Protokół 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 przystą-
pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

C 187 E/8 PL 24.7.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 3 września 2007 r.


