
7. Skład komisji i delegacji

Grupy PPE-DE, PSE, ALDE i GUE-NGL skierowały do Przewodniczącego następujące wnioski o mianowanie:

— komisja AGRI: Konstantinos Droutsas

— komisja IMCO: Sirpa Pietikäinen

— Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja: Konstanti-
nos Droutsas

— Parytetowe zgromadzenie parlamentarne ACP-UE: Juan Fraile Cantón zamiast Maríi Sornosy Martínez

— Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Marian-Jean Marinescu, Metin
Kazak, Konstantinos Droutsas

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej: María Sornosa Martínez zamiast Marii
Badii i Cutchet

— Delegacja do spraw stosunków z Japonią: Martí Grau i Segú

— komisja LIBE: Sebastiano Sanzarello

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia
tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

8. Sprostowania (art. 204a Regulaminu)

Właściwa komisja przekazała następujące sprostowania do tekstów przyjętych przez Parlament Europejski:

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu
21 lutego 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu —

P6_TA-PROV(2008)0062 — (COM(2007)0053 — C6-0067/2007 — 2007/0030(COD)) — IMCO

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu
10 kwietnia 2008 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie udziału Wspólnoty w podjętym przez kilka państw członkowskich programie badawczo-
rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju
— P6_TA-PROV(2008)0116 — (COM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD)) — ITRE

Zgodnie z art. 204a) ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w terminie czter-
dziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich
pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Australii dotycząca pewnych aspektów usług lotni-
czych;

— Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej;

26.7.2008 PL C 189 E/3Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 4 czerwca 2008 r.


