
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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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania
i posiadania broni (COM(2006)0093 — C6-0081/2006 — 2006/0031(COD)) — komisja
IMCO.
Sprawozdawczyni: Gisela Kallenbach (A6-0276/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego
się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w odniesieniu do uprawnień wykona-
wczych przyznanych Komisji (COM(2006)0919 — C6-0030/2007 — 2006/0295(COD)) —
komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A6-0277/2007)

— Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r.
wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie
rasowe lub etniczne (2007/2094(INI)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu
przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007–2013 pro-
gram szczegółowy „Profilaktyka i informacja antynarkotykowa” jako część programu ogól-
nego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (08698/4/2007 — C6-0258/2007 —

2005/0037B(COD)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Inger Segelström (A6-0308/2007)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.35 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

20. Ograniczanie szkodliwych skutków spożywania alkoholu (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodli-
wych skutków spożywania alkoholu [2007/2005(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdro-
wia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Alessandro Foglietta (A6-0303/2007)

Alessandro Foglietta przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Głos zabrali: Renate Sommer, w imieniu grupy PPE-DE, Edite Estrela, w imieniu grupy PSE, Jules Maaten,
w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli, w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer, w imieniu grupy Verts/ALE,
Jiří Maštálka, w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin, w imieniu grupy IND/DEM, John Bowis, Karin
Scheele, Marios Matsakis, Carl Schlyter, Bairbre de Brún, który w swoim wystąpieniu wyraził ubolewanie
z powodu braku tłumaczenia ustnego z języka irlandzkiego, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Dorette Cor-
bey, Marian Harkin, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Pilar Ayuso, Catherine Stihler, Jean Marie Beaupuy, Avril
Doyle, Daciana Octavia Sârbu, Anneli Jäätteenmäki, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Danutė Bud-
reikaitė, Richard Seeber, Anna Hedh, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, Cristian Stănescu, w imieniu
grupy ITS, i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 05.09.2007.
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