
— 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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— Marusya Ivanova Lyubcheva, Zita Gurmai, Diana Wallis, Eva-Britt Svensson i Anna Záborská,
w sprawie zwalczania handlu dziećmi (0050/2008);

— Riccardo Ventre, w sprawie wspierania polityki integracji społeczności romskich w Unii Europej-
skiej (0051/2008).

12. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 11, 14, 16/2008 upadły, ponieważ nie
uzyskały wymaganej liczby podpisów.

13. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Ostateczny projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych pierwszej sesji czerwcowej (PE407.428/PDOJ)
został rozprowadzony; zaproponowano w nim następującą zmianę (art. 132 Regulaminu):

Posiedzenia z dnia 04.06.2008 i 05.06.2008

Środa

Za zgodą wszystkich grup politycznych i w trosce o obecność właściwego komisarza podczas przedmioto-
wych debat, debaty nad sprawozdaniami Aubert (punkt 15 PDOJ) i Freitas (punkt 16 PDOJ) odbędą się po
wspólnej debacie na temat konkurencji i detalicznych usług finansowych (punkty 10 i 11 PDOJ).

Czwartek

— bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

14. Pogorszenie się sytuacji w Gruzji (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 07.05.2008 (pkt 12 protokołu z dnia 07.05.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Marie Anne Isler Béguin i Cem Özdemir, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Gruzji (B6-0278/2008)

— Georgs Andrejevs i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Gruzji
(B6-0287/2008)

— José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád
Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten i Corien Wortmann-Kool,
w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0289/2008)

— Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Adrian Severin, w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji
w Gruzji (B6-0290/2008)
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