
9. Sytuacja w Gruzji (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 14.11.2007 (pkt 10 protokołu z dnia 14.11.2007).

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

— Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław
Mariusz Piotrowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0481/
2007);

— Lydie Polfer i Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Gruzji
(B6-0482/2007);

— Charles Tannock, Árpád Duka-Zólyomi, Elmar Brok, Karl von Wogau, Stefano Zappalà i Corien Wort-
mann-Kool w imieniu grupy PPE-DE w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0485/2007);

— André Brie w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Gruzji (B6-0487/2007);

— Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Alexandra Dobolyi w imieniu grupy PSE w sprawie sytuacji w
Gruzji (B6-0492/2007)

— Marie Anne Isler Béguin i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Gruzji
(B6-0493/2007).

Głosowanie: pkt 7.28 protokołu z dnia 29.11.2007.

10. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europej-
skiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (COM(2007)0600 — C6-0343/2007 — 2007/
2226(ACI))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: EMPL

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomor-
skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami człon-
kowskimi z jednej strony a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględnienia przy-
stąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13199/2007 — C6-0438/2007 —

2007/0180(AVC))

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: INTA

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie odnowionej polityki turystycznej UE: Ku silniejszemu partnerstwu
na rzecz turystyki europejskiej (2006/2129(INI)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0399/2007)

— Sprawozdanie w sprawie handlu i zmian klimatu (2007/2003(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Alain Lipietz (A6-0409/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zastoso-
wania europejskiego nakazu nadzoru w postępowaniu przedprocesowym pomiędzy pań-
stwami członkowskimi Unii Europejskiej (COM(2006)0468 — C6-0328/2006 — 2006/
0158(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis (A6-0428/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy
o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką
Egiptu (COM(2007)0352 — C6-0247/2007 — 2007/0124(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0429/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw pań-
stw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (COM(2007)0510 — C6-0277/
2007 — 2007/0187(COD)) — komisja IMCO.
Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A6-0430/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady uchylającej dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii
(COM(2007)0465 — C6-0255/2007 — 2007/0168(COD)) — komisja IMCO.
Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A6-0431/2007)

— Sprawozdanie w sprawie komunikatu „Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce” – wniosek
w sprawie rozwoju rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce (2007/2231(INI))
— komisja DEVE.
Sprawozdawczyni: Luisa Morgantini (A6-0432/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie nominacji Huberta Webera na członka Trybunału Obrachunko-
wego (N6-0022/2007 — C6-0310/2007 — 2007/0819(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0433/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie nominacji Ioannisa Sarmasa na członka Trybunału Obrachun-
kowego (N6-0021/2007 — C6-0309/2007 — 2007/0818(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0434/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie nominacji Haralda Noacka na członka Trybunału Obrachunko-
wego (N6-0020/2007 — C6-0308/2007 — 2007/0817(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0435/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie nominacji Henriego Grethena na członka Trybunału Obrachun-
kowego (N6-0019/2007 — C6-0307/2007 — 2007/0816(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0436/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie nominacji Maartena B. Engwirdy na członka Trybunału Obra-
chunkowego (N6-0018/2007 — C6-0306/2007 — 2007/0815(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0437/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie nominacji Michela Cretina na członka Trybunału Obrachunko-
wego (N6-0017/2007 — C6-0305/2007 — 2007/0814(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0438/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie nominacji Davida Bostocka na członka Trybunału Obrachunko-
wego (N6-0016/2007 — C6-0304/2007 — 2007/0813(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0439/2007)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych prze-
pisów w Estonii (COM(2007)0411 — C6-0230/2007 — 2007/0141(COD)) — komisja
ITRE.
Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0440/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zwalcza-
nia na mocy przepisów prawa karnego pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii
(11522/2007 — C6-0246/2007 — 2001/0270(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Martine Roure (A6-0444/2007)

— Sprawozdanie w sprawie zatwierdzenia przez Parlament Europejski Karty Praw Podstawo-
wych Unii Europejskiej (2007/2218(ACI)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0445/2007)

— Sprawozdanie w sprawie Wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity (2007/2209(INI))
— komisja EMPL.
Sprawozdawca: Ole Christensen (A6-0446/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku Renato Brunetty o skorzystanie z immunitetu i przywi-
lejów (2007/2172(IMM)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0449/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (COM
(2005)0650 — C6-0441/2005 — 2005/0261(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Cristian Dumitrescu (A6-0450/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Protokół w sprawie statutu
Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do postępowania w przypadku pytań prejudycjal-
nych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (11824/2007 —

C6-0292/2007 — 2007/0812(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0451/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyznania Liba-
nowi wspólnotowej pomocy makrofinansowej (COM(2007)0476 — C6-0290/2007 —

2007/0172(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Kader Arif (A6-0452/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastoso-
wanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (14320/2007 — C6-0411/2007 —

2007/0820(CNS)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0465/2007)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady
89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działal-
ności transmisyjnej (10076/6/2007 — C6-0352/2007 — 2005/0260(COD)) — komisja
CULT.
Sprawozdawczyni: Ruth Hieronymi (A6-0442/2007)
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3) przez posłów:

3.1) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu):

— Joseph Daul w imieniu grupy EPP-ED, Laima Liucija Andrikienė,w imieniu grupy EPP-ED,
Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN, Michael
Gahler w imieniu grupy EPP-ED, Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy EPP-ED, Cristiana
Muscardini w imieniu grupy UEN, João de Deus Pinheiro w imieniu grupy EPP-ED, José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy EPP-ED, Jacek Saryusz-Wolski w imieniu
grupy EPP-ED, Charles Tannock w imieniu grupy EPP-ED i Inese Vaidere w imieniu grupy
UEN. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie uznania Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach
1932-1933 — klęski sztucznie sprowokowanej – za zbrodnię ludobójstwa dokonaną na
ludności ukraińskiej (B6-0480/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

11. Oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

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

— Urszula Krupa i Witold Tomczak w sprawie poszanowania demokracji w Europie (0103/2007),

— Tomáš Zatloukal w sprawie Ogrodu Zamkowego i Ogrodu Kwiatowego w Kromieryżu (Republika Cze-
ska) (0104/2007),

— Andreas Mölzer w sprawie meczetów (0105/2007),

— Koenraad Dillen, Philip Claeys i Frank Vanhecke w sprawie tworzenia punktów sprzedaży narkotyków
(coffee shops i statków z coffee shops) w Niderlandach na granicy z Belgią, przeznaczonych dla belgij-
skich i francuskich konsumentów narkotyków (0106/2007),

— Philip Claeys, Frank Vanhecke i Koenraad Dillen w sprawie częściowej rozbiórki ortodoksyjnego klasz-
toru na wyspie Halki przez rząd turecki (0107/2007).

12. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w dniach novembre II 2007 (PE 397.687/PDOJ)
został rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia z dnia 28.11.2007 i 29.11.2007

Głos zabrał Martin Schulz w imieniu grupy PSE oraz na jej wniosek w sprawie porozumień o partnerstwie
gospodarczym (zobacz poniżej pod „środa”).

Przewodnicząca zaproponowała następujące zmiany:

— wspólna dyskusja na temat kolei wspólnotowych (punkty 71, 72 i 73 porządku obrad) odbędzie się przed
debatą na temat rekomendacji do drugiego czytania Ruth Hieronymi w sprawie Koordynacja niektórych
przepisów państw członkowskich dotyczących telewizyjnej działalności transmisyjnej (A6-0442/2007)
(pkt 69 porządku obrad);

— sprawozdanie Josu Ortuondo Larrea w sprawie interoperacyjności wspólnotowego systemu kolei
(A6-0345/2007) (pkt 72 porządku obrad) zostanie poddane pod głosowanie podczas kolejnej sesji w
Strasburgu;
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