
Na pytania 38 i 39 udzielona zostanie odpowiedź pisemna.

Pytanie 41 (Dimitrios Papadimoulis): Całkowity zakaz przekształcania umów o pracę na czas nieokreślony
w umowy o pracę na czas określony wprzypadku greckich służb publicznych

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skie-
rowali Dimitrios Papadimoulis.

Pytanie 42 (Sarah Ludford): Równouprawnienie

Vladimír Špidla udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Sarah Lud-
ford.

Głos zabrał Proinsias De Rossa w sprawie połączenia pytań 43 i 47.

Pytanie 43 (Richard Howitt): Działania na rzecz niezależnego życia wszystkich obywateli

Pytanie 44 (Evangelia Tzampazi): Promowanie niezależności osób niepełnosprawnych

Pytanie 45 (Proinsias De Rossa): Prawa osób dotkniętych niepełnosprawnością

Pytanie 46 (Grażyna Staniszewska): Integracja osób niepełnosprawnych.

Pytanie 47 (Kathy Sinnott): Reprezentowanie osób niepełnosprawnych

Vladimír Špidla odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Richard Howitt,
Evangelia Tzampazi, Proinsias De Rossa i Kathy Sinnott.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz
załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

18. Skład Parlamentu

Margrietus van den Berg poinformował o zrzeczeniu się mandatu posła do Parlamentu ze skutkiem od dnia
01.09.2007 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 01.09.2007 r.
i poinformował o nim odpowiednie państwo członkowskie.

19. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:
— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego

i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
(COM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD)) — komisja EMPL.
Sprawozdawca: Mario Mantovani (A6-0245/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania
prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli
Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami
(COM(2006)0791 — C6-0066/2007 — 2006/0277(CNS)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Andrew Duff (A6-0267/2007)
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