
— 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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