
— Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane
w umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei
Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.;

— Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bis-
sau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.;

— Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony,
w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału
państwa Izrael w programach wspólnotowych;

— Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką
Kiribati, z drugiej strony.

10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 12/2008 — Sekcja 3 — Komisja (SEC(2008)0412
— C6-0201/2008 — 2008/2143(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów mię-
dzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie utrzymania zobowiązań dotyczących handlu usłu-
gami zawartych w umowie o partnerstwie i współpracy (COM(2008)0220 — C6-0202/2008 —

2008/0087(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (COM(2008)0311 —

C6-0203/2008 — 2008/0098(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: ITRE

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletni plan dotyczący zasobów śle-
dzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów
(COM(2008)0240 — C6-0204/2008 — 2008/0091(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: PECH
opinia: ENVI

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń
dwu— lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0318 —

C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Projekt budżetu korygującego nr 3 na rok budżetowy 2008 przyjęty przez Radę dnia 26 maja
2008 r. (09903/2008 — C6-0206/2008 — 2008/2095(BUD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
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— Projekt budżetu korygującego nr 4 na rok budżetowy 2008 uchwalony przez Radę 26 maja
2008 r. (09904/2008 — C6-0207/2008 — 2008/2094(BUD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich,
Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej
strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób,
w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron,
w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej (09116/2008 — C6-0209/2008 —

2008/0080(AVC))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg
(COM(2007)0560 — C6-0331/2007 — 2007/0201(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Francesco Ferrari (A6-0081/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla
mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003
(COM(2008)0168 — C6-0175/2008 — 2008/0065(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0170/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Federalną Niemiec mającej
na celu przyjęcie decyzji Rady w sprawie sieci punktów kontaktowych służącej zwalczaniu
korupcji (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Hubert Pirker (A6-0174/2008)

— Sprawozdanie w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
w 2007 r. (2007/2180(INI)) — komisja DEVE.
Sprawozdawca: Alain Hutchinson (A6-0175/2008)

— Sprawozdanie w sprawie przyszłości młodych rolników w ramach obecnej reformy WPR
(2007/2194(INI)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Donato Tommaso Veraldi (A6-0182/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony
wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przy-
dennych narzędzi połowowych (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))
— komisja PECH.
Sprawozdawca: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

— Sprawozdanie w sprawie skutecznych przepisów i procedur przywozu i wywozu w ramach
polityki handlowej (2007/2256(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Jean-Pierre Audy (A6-0184/2008)

— Sprawozdanie w sprawie konkurencji: badanie sektorowe w sprawie bankowości detalicznej
(COM(2007)0033 — 2007/2201(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Gianni Pittella (A6-0185/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wdrażania Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa oraz EPBiO
(2008/2003(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)
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— Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi w sprawie detalicznych usług finansowych na jedno-
litym rynku (COM(2007)0226 — 2007/2287(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Othmar Karas (A6-0187/2008)

— Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego doty-
czącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie wspólnej polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu na podsta-
wie lit. G, pkt 43 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. — 2006
rok (2007/2219(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego
wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym poło-
wom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 —

2007/0223(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego
ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grud-
nia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, nr 1933/2006 oraz roz-
porządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i nr 1100/2006 (COM(2007)0857 —

C6-0051/2008 — 2007/0289(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2008 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2008 — Sekcja 3 — Komisja (2008/2094(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0203/2008)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2008 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2008 — Sekcja 3 — Komisja (2008/2095(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0204/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia mię-
dzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europej-
skim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami
(COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0205/2008)

3) przez posłów:

3.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

— Salvador Garriga Polledo. Projekt rezolucji w sprawie europejskiej biblioteki wirtualnej
(B6-0282/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: CULT

11. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0060/2008) zadane przez Giles'a Chichestera i Angelikę Niebler, w imieniu grupy PPE-DE, do
Komisji: ENISA (B6-0159/2008)

— (O-0062/2008) zadane przez Annę Záborską, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: zmuszanie do
prostytucji oraz handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego (B6-0160/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

— Jana Bobošíková, w sprawie wpływu polityki zastępowania paliw biopaliwami na wzrost cen żyw-
ności w krajach rozwijających się (0049/2008);
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