
6. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandat Francesco Ferrari ze skutkiem od dnia 5
lipca 2007 r.

7. Skład komisji i delegacji

Do Przewodniczącego wpłynęły od grupy PSE następujące wnioski o mianowanie:

— komisja AFET: Maria Eleni Koppa

— podkomisja ds. bezpieczeństwa i obrony: Maria Eleni Koppa

— komisja BUDG: Costas Botopoulos

— komisja CONT: Costas Botopoulos

— komisja IMCO: Vicente Miguel Garcés Ramón

— komisja AGRI: Anni Podimata w miejsce Kateriny Batzeli

— komisja CULT: Katerina Batzeli

— komisja FEMM: Anni Podimata w miejsce Kateriny Batzeli

— delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk: Vicente Miguel Garcés Ramón

Nominacje te zostaną uznane za ratyfikowane jeżeli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia niniej-
szego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

8. „Dys”kryminacja i wykluczenie społeczne dzieci z zaburzeniami „dys”
(pisemne oświadczenie)

Oświadczenie 64/2007 złożone przez posłów: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richarda Howitta, Kathy
Sinnott, Robertę Angelilli i Annę Záborską na temat „dys”kryminacji i wykluczenia społecznego dzieci z
zaburzeniami „dys” uzyskało podpisy większości posłów do PE i w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust.
4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w
tekstach przyjętych w protokole obrad z 12.11.2007.

9. Porządek obrad

Porządek obrad został ustalony (pkt 14 protokołu z dnia 24.09.2007 i rozesłana została errata do porządku
obrad (PE 395.008/OJ/COR).

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

10. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz
krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy (COM(2007)0488 —

C6-0339/2007 — 2007/0175(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

opinia: AFET
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— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a
Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie. (COM(2007)0504 — C6-0340/
2007 — 2007/0182(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i
zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (COM
(2007)0369 — C6-0235/2007 — 2007/0127(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Paulo Casaca (A6-0317/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Buł-
garii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do
podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r. (COM(2007)0217 — C6-0157/2007 — 2007/
0077(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Cristian Dumitrescu (A6-0319/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów pań-
stw członkowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania i tymczaso-
wego stosowania umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej pań-
stwami członkowskimi z jednej strony oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej
strony (COM(2006)0169 — C6-0210/2007 — 2006/0058(CNS)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A6-0320/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2007)
0122 — C6-0116/2007 — 2007/0045(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Jorgo Chatzimarkakis (A6-0321/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką (COM(2006)0599
— C6-0348/2006 — 2006/0199(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
o powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Sta-
tystycznej (COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

— Sprawozdanie w sprawie konsekwencji porozumienia pomiędzy Wspólnotą, państwami
członkowskimi i firmą Philip Morris w sprawie intensyfikacji walki z nadużyciami i przemy-
tem papierosów oraz postępów poczynionych w zakresie wdrażania zaleceń parlamentarnej
Komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego (2005/2145(INI)) — komisja
CONT.
Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0337/2007)

— Sprawozdanie w sprawie zabójstw kobiet (kobietobójstwa) w Ameryce Środkowej i Meksyku
oraz roli Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska (2007/2025(INI)) — komisja FEMM.
Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0338/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia odpo-
wiednich umów na mocy art. XXI GATS z Argentyną, Australią, Brazylią, Kanadą, Chinami,
chińskim Tajpej, Kolumbią, Kubą, Ekwadorem, chińskim Hongkongiem, Indiami, Japonią,
Koreą, Nową Zelandią, Filipinami, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie koniecz-
nych wyrównań wynikających z przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki
Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej (11507/2007 —

C6-0239/2007 — 2007/0055(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Helmuth Markov (A6-0340/2007)

— Sprawozdanie w sprawie przepustowości portów lotniczych i obsługi naziemnej: w kierunku
bardziej skutecznej polityki (2007/2092(INI)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0349/2007)

— Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2007/2169(INI)) — komisja
AFCO.
Współsprawozdawcy: Alain Lamassoure i Adrian Severin (A6-0351/2007).

3) przez posłów:

3.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Frank Vanhecke, Philip Claeys i Koenraad Dillen. Projekt rezolucji w sprawie noszenia przez
kobiety muzułmańskich chust w Turcji (B6-0374/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM

opinia: AFET, LIBE

3.2) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu):

— Janusz Onyszkiewicz, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie stosun-
ków pomiędzy Unią Europejską i Rosją (B6-0373/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

opinia: ITRE, INTA

11. Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujący posłowie przedstawili oświadczenia pisemne w celu wpisania ich do rejestru (art. 116 Regula-
minu):

— Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson i Ville Itälä w sprawie walk psów w Unii
Europejskiej (86/2007),

— Adriana Poli Bortone w sprawie naruszania prywatności i podsłuchów telefonicznych (87/2007),

— Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir i Hélène Flautre w sprawie zbadania
przypadków nadużywania władzy przez duże supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej
oraz przeciwdziałania im (88/2007),

— Frank Vanhecke, Philip Claeys i Koenraad Dillen w sprawie wypowiedzi członków Komisji dotyczących
wewnętrznych wydarzeń politycznych w państwie członkowskim – Belgii (89/2007).

12. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 53, 55, 56/2007 upadły, ponieważ nie
uzyskały wymaganej liczby podpisów.
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