
6. Sprostowanie (artykuł 204a Regulaminu)

Właściwa komisja przekazała następujące sprostowanie do tekstu przyjętego wspólnie przez Parlament
i Radę:

„Sprostowanie do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych” — dokument 13781/04 COR1.

Zgodnie z art. 204a Regulaminu, sprostowanie uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48
godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie
go pod głosowanie.

7. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad
dostępu do międzynarodowego rynku towarowych przewozów drogowych (przekształcenie)
(COM(2007)0265 — C6-0146/2007 — 2007/0099(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad
dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) (COM(2007)0264 —

C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządze-
nie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
(COM(2007)0368 — C6-0200/2007 — 2007/0128(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej — Solvency II (COM(2007)0361
— C6-0231/2007 — 2007/0143(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską
Fundację Kształcenia (przekształcenie) (COM(2007)0443 — C6-0243/2007 — 2007/0163(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: JURI

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołów zmieniających umowy dotyczące
pewnych aspektów przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a rządem Gruzji, Repu-
bliką Libanu,— Republiką Malediwów, Republiką Mołdowy, rządem Republiki Singapuru oraz
Wschodnią Republiką Urugwaju, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Republiki
Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
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— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0689
— C6-0268/2007 — 2007/2173(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)0690
— C6-0269/2007 — 2007/2174(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)1068
— C6-0270/2007 — 2007/2175(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)1069
— C6-0271/2007 — 2007/2176(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 35/2007 — Sekcja III — Komisja (SEC(2007)1070
— C6-0272/2007 — 2007/2177(GBD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego działań, jakie Komisja musi podjąć w latach
2008-2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki
rolnej (COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2100/94
w zakresie uprawnienia do złożenia wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony
odmian roślin (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia
ENIAC (COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: BUDG, CONT, IMCO

— Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie
wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwi-
dacji, Majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 —

2007/0150(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: ITRE, CONT

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady
80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jedno-
stek miar (COM(2007)0510 — C6-0277/2007 — 2007/0187(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: ITRE

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 95/50/WE
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2007)0509 —

C6-0278/2007 — 2007/0184(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
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— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej uproszczony system
kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię,
Cypr, Łotwę, Maltę, Polskę, Republikę Czeską, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry niektórych
dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich
terytoria (COM(2007)0508 [[01]] — C6-0279/2007 — 2007/0185(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 896/2006/WE
wprowadzającą uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jedno-
stronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych
przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium
(COM(2007)0508 [[02]] — C6-0280/2007 — 2007/0186(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 386/90
w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty
(COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: CONT
opinia: AGRI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustana-
wiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: BUDG

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie
połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (COM(2007)0472 —

C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: PECH
opinia: DEVE, BUDG

— Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do
nowego syntetycznego narkotyku N-benzylpiperazyny (BZP) (11974/2007 — C6-0285/2007 —

2007/0811(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: ENVI

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu
Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego
zarządzania finansami (COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: REGI

— Projekt budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok 2008 (11781/2007 [[01]] —

C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE,
JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI
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— Projekt budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok 2008 (11781/2007 [[02]] —

C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE,
JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady rozszerzającego przepisy rozporządzenia (WE)
nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze
objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (COM(2007)0439 —

C6-0289/2007 — 2007/0152(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: LIBE

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyznania Libanowi wspólnotowej pomocy makrofi-
nansowej (COM(2007)0476 — C6-0290/2007 — 2007/0172(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, BUDG

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej,
pierwszej i drugiej poprawki do Konwencji EKG ONZ z Espoo o ocenach oddziaływania na środo-
wisko w kontekście transgranicznym (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Projekt decyzji Rady: zmiana Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości — Postępo-
wanie w przypadku pytań prejudycjalnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości (11824/2007 — C6-0292/2007 — 2007/0812(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: LIBE

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz
krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii (COM(2007)0413 —

C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz
krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii
(COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz
krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbską (COM(2007)0422 —

C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz
krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną (COM(2007)0423 —

C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET
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— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz
krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry (COM(2007)0426 —

C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Euro-
pejską i Republiką Serbii (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Euro-
pejską a Bośnią i Hercegowiną (COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Euro-
pejską i Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 —

2007/0147(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Euro-
pejską i Republiką Czarnogóry (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady
(WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiające systemy wsparcia dla rolników
w odniesieniu do odłogowania w 2008 r. (COM(2007)0523 — C6-0302/2007 —

2007/0194(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej w Europie
(2007/2090(INI)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Britta Thomsen (A6-0287/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0904 —

C6-0015/2007 — 2006/0279(COD)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0289/2007)

— Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej — 2007
(2007/2065(INI)) — komisja FEMM.
Sprawozdawca: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

— Sprawozdanie na temat strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pesty-
cydów (2007/2006(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Irena Belohorská (A6-0291/2007)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środo-
wiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie w odniesieniu do uprawnień wykona-
wczych przyznanych Komisji (COM(2006)0920 — C6-0031/2007 — 2006/0296(COD))
— komisja ENVI.
Sprawozdawca: Gyula Hegyi (A6-0292/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut Technologii (COM(2006)0604 —

C6-0355/2006 — 2006/0197(COD)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Reino Paasilinna (A6-0293/2007)

— Sprawozdanie w sprawie obowiązków dostawców usług transgranicznych (2006/2049(INI))
— komisja IMCO.
Sprawozdawca: Lasse Lehtinen (A6-0294/2007)

— Sprawozdanie w sprawie i2010: W kierunku europejskiej biblioteki cyfrowej
(2006/2040(INI)) — komisja CULT.
Sprawozdawca: Marie-Hélène Descamps (A6-0296/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie
zmodyfikowanej żywności i paszy w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji (COM(2006)0912 — C6-0027/2007 — 2006/0307(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Karin Scheele (A6-0299/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady na temat zawarcia umowy
między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej niektó-
rych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0219 — C6-0201/2007 —

2007/0074(CNS)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0304/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy
między Wspólnotą Europejską a Republiką Kirgiską dotyczącej niektórych aspektów przewo-
zów lotniczych (COM(2007)0189 — C6-0173/2007 — 2007/0065(CNS)) — komisja
TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0305/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady na temat podpisania umowy
między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej niektórych aspektów przewo-
zów lotniczych (COM(2007)0151 — C6-0198/2007 — 2007/0057(CNS)) — komisja
TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0306/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się
przez całe życie (COM(2005)0625 — C6-0422/2005 — 2005/0248(COD)) — komisja
CULT.
Sprawozdawca: Nikolaos Sifunakis (A6-0307/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu
cukrowniczego we Wspólnocie (COM(2007)0227 [[01]] — C6-0176/2007 —

2007/0085(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Katerina Batzeli (A6-0309/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmiany
rozporządzenia (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze
cukru (COM(2007)0227 [[02]] — C6-0177/2007 — 2007/0086(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Katerina Batzeli (A6-0310/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy krajo-
wej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż (COM(2007)0323 — C6-0245/2007 —

2007/0109(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0311/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki
(2007/2000(INI)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0312/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy
o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael
(COM(2007)0276 — C6-0237/2007 — 2007/0096(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Angelika Niebler (A6-0316/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Francję do
stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany
w departamentach zamorskich i uchylającej decyzję Rady 2002/166/WE z dnia 18 lutego
2002 r (COM(2007)0318 — C6-0249/2007 — 2007/0131(CNS)) — komisja REGI.
Sprawozdawca: Gerardo Galeote (A6-0318/2007)

— Sprawozdanie w sprawie planu polityki w dziedzinie legalnej migracji (2006/2251(INI)) —
komisja LIBE.
Sprawozdawca: Lilli Gruber (A6-0322/2007)

— Sprawozdanie w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją obywateli
państw trzecich (2006/2250(INI)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Javier Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia,
w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Porozumienia
w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką
San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako stron Porozumie-
nia w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej (COM(2007)0309 —

C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0324/2007)

— Sprawozdanie w sprawie skuteczności i równego dostępu do europejskich systemów kształ-
cenia i szkolenia (2007/2113(INI)) — komisja CULT.
Sprawozdawca: Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu— i trzykołowych pojaz-
dów silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0478 — C6-0291/2006 —

2006/0161(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0329/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja
skodyfikowana) (COM(2007)0236 — C6-0126/2007 — 2007/0081(COD)) — komisja
JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0330/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów
silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0265 — C6-0419/2006 —

2003/0058(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0331/2007)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczącej podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja sko-
dyfikowana) (COM(2006)0262 — C6-0418/2006 — 2003/0059(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0332/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogo-
wego i żeglugi śródlądowej (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0722 — C6-0433/2006 —

2006/0241(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0333/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach
rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0310 — C6-0163/2007 —

2007/0107(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0334/2007)

3) przez posłów:

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0316/2007):

— do Rady:
Medina Ortega Manuel, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Panayotopoulos-Cassiotou Marie,
Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Trakatellis Antonios, Navarro Robert, Davies Chris,
Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Aylward Liam, Rutowicz
Leopold Józef, Zapałowski Andrzej Tomasz, Rogalski Bogusław, McGuinness Mairead,
Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Busk Niels, Hedh Anna, Vanhecke Frank, Harkin Marian,
Pafilis Athanasios, Belder Bastiaan, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro,
Martin Hans-Peter, Burke Colm

— do Komisji:
Corbett Richard, Davies Chris, Crowley Brian, Papastamkos Georgios, Tarabella Marc, Gkla-
vakis Ioannis, Batzeli Katerina, Karatzaferis Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sep-
pänen Esko, Schlyter Carl, Weber Manfred, Cappato Marco, Ludford Sarah, Ţicău Silvia-
Adriana, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, Ó Neachtain Seán, Ebner Michl, Mitchell
Gay, Leichtfried Jörg, Medina Ortega Manuel, van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas,
Demetriou Panayiotis, Mayer Hans-Peter, Vanhecke Frank, Higgins Jim, McGuinness Mairead,
Allister Jim, Bushill-Matthews Philip, Czarnecki Ryszard, Gutiérrez-Cortines Cristina, Schmidt
Olle, Martin David, Ryan Eoin, Aylward Liam, Claeys Philip, Badia i Cutchet Maria, Vakalis
Nikolaos, Newton Dunn Bill, Hedh Anna, Casaca Paulo, Sonik Bogusław, Harkin Marian,
Henin Jacky, Burke Colm, Hutchinson Alain, Pafilis Athanasios, Belder Bastiaan, Manolakou
Diamanto, Van Lancker Anne, Guerreiro Pedro, Martin Hans-Peter, Toussas Georgios

4) przez komitet pojednawczy:

— Wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy dotyczący dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnoto-
wych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej
(03635/2007 — C6-0212/2007 — 2004/0047(COD))

— Wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy dotyczący dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy
i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (03636/2007 — C6-0213/2007 —

2004/0048(COD))

— Wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kole-
jowym (03637/2007 — C6-0214/2007 — 2004/0049(COD))

C 219 E/10 PL 28.8.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 24 września 2007 r.



5) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego:

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu doty-
czącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasaże-
rów w ruchu kolejowym (03637/2007 — C6-0214/2007 — 2004/0049(COD)) — Delegacja Par-
lamentu europejskiego do komitetu pojednawczego.
Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0313/2007)

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu doty-
czącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za
użytkowanie infrastruktury kolejowej (03635/2007 — C6-0212/2007 — 2004/0047(COD)) —
Delegacja Parlamentu europejskiego do komitetu pojednawczego.
Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0314/2007)

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu doty-
czącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszy-
nistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty
(03636/2007 — C6-0213/2007 — 2004/0048(COD)) — Delegacja Parlamentu europejskiego do
komitetu pojednawczego.
Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0315/2007)

8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Złożone zostały następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0056/2007) Erika Mann, Carlos Carnero González, Javier Moreno Sánchez i Emilio Menéndez
del Valle, w imieniu grupy PSE, Daniel Varela Suanzes-Carpegna i Małgorzata Handzlik, w imieniu
grupy PPE-DE, Ignasi Guardans Cambó i Gianluca Susta, w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscar-
dini i Eugenijus Maldeikis, w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas, w imieniu grupy Verts/ALE, Jens
Holm i Helmuth Markov, w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Negocjacje dotyczące międzyre-
gionalnego układu o stowarzyszeniu z krajami Mercosuru oraz nowe dwustronne partnerstwo
strategiczne z Brazylią (B6-0315/2007);

— (O-0062/2007) Anna Záborská, Amalia Sartori i Marie Panayotopoulos-Cassiotou, w imieniu grupy
PPE-DE, Roberta Angelilli, w imieniu grupy UEN, Zita Gurmai i Catherine Trautmann, w imieniu
grupy PSE, Adamos Adamou, w imieniu grupy GUE/NGL, Hiltrud Breyer i Raül Romeva i Rueda,
w imieniu grupy Verts/ALE, Elizabeth Lynne, w imieniu grupy ALDE, Kathy Sinnott, w imieniu
grupy IND/DEM do Komisji: Strategia europejska na rzecz praw dziecka: przeciwko „dys”kryminacji
dzieci i wykluczeniu osób z zaburzeniami „dys-” (B6-0317/2007)

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

— Nils Lundgren i Hélène Goudin, w sprawie rozwiązania Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
(78/2007);

— Tadeusz Zwiefka, w sprawie ochrony starówki grodzieńskiej (79/2007);

— Frank Vanhecke, Philip Claeys i Koenraad Dillen, w sprawie igrzysk olimpijskich w Chinach w 2008
(80/2007);
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