
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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— sprawozdanie Jo Leinena w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE,
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (A6-0465/2007) zostało przyjęte zgodnie z
art. 43 ust.1 Regulaminu i wpisane w godzinę głosowania w czwartek;

— głosowanie nad sprawozdaniem Johannes Bloklanda wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
(A6-0406/2007) (pkt 108 porządku obrad) zostało przełożone na styczniową sesję;

— ponieważ nie złożono żadnego projektu rezolucji w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi (pkt 115 porządku obrad) punkt ten został usunięty z godziny głosowania.

Parlament wydał zgodę na pięć propozycji.

środa

— wniosek grupy PSE, by odłożyć do sesji grudniowej głosowanie nad projektami rezolucji złożonymi na
zakończenie debaty nad oświadczeniem Komisji w sprawie porozumień o partnerstwie gospodarczym
(pkt 122 porządku obrad);

Głos zabrali: João de Deus Pinheiro w imieniu grupy PPE-DE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, i
Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE.

Parlament przyjął wniosek.

Terminy składania dokumentów zostały w związku z tym następująco przedłużone:

projekty rezolucji: środa 05.12.2007, godz. 18;

poprawki i wspólne projekty rezolucji: poniedziałek, 10.12.2007, godz. 19.

Głosowanie odbędzie się w środę 12.12.2007 o godz. 12.

— wniosek grupy PPE-DE, by debatę nad oświadczeniem Komisji w sprawie referendum w Wenezueli (pkt
130 porządku obrad) zamknąć składaniem projektów rezolucji

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, i João de Deus Pinheiro w imieniu grupy PPE-DE, moty-
wując ten wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

czwartek

— brak propozycji dalszych zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

13. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca przywitała delegację parlamentu z Afganistanu, która zajęła miejsce
na trybunie honorowej.

*
* *

Głos zabrał Gyula Hegyi, który zwrócił się o wszczęcie dochodzenia w sprawie obecności azbestu w budyn-
kach Parlamentu (Przewodnicząca wezwała do zapoznania się z notatką informacyjną Sekretarza General-
nego na ten temat).
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