
Oświadczenie pisemne 0050/2008 złożone przez posłanki Marusyę Ivanovą Lyubchevę, Zitę Gurmai, Dianę
Wallis, Evę-Britt Svensson i Annę Záborską w sprawie zwalczania handlu dziećmi uzyskało podpisy więk-
szości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie przekazane adresa-
tom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad
z 21.10.2008 r.

7. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 460/2004 usta-
nawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania
(03643/2008/LEX — C6-0325/2008 — 2007/0291(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych
(03656/2008/LEX — C6-0322/2008 — 2006/0278(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewo-
zów lotniczych na terenie Wspólnoty (przekształcenie) (03670/2008/LEX — C6-0321/2008 —

2006/0130(COD))

8. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów
organizacji czasu pracy (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków pracy pracowników tymczasowych
(10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
23.09.2008.

9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:
— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 w zakresie uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2008)0053 — C6-0054/2008 —

2008/0030(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Gyula Hegyi (A6-0279/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczni-
czych (wersja przekształcona) (COM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))
— komisja JURI.
Sprawozdawca: József Szájer (A6-0280/2008)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji
stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształ-
cona) (COM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: József Szájer (A6-0284/2008)

— Sprawozdanie w sprawie procesu bolońskiego i mobilności studentów (2008/2070(INI)) —
komisja CULT.
Sprawozdawca: Doris Pack (A6-0302/2008)

— Sprawozdanie w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej
(SEC(2007)0032 — 2007/2253(INI)) — komisja CULT.
Sprawozdawca: Marianne Mikko (A6-0303/2008)

— Sprawozdanie w sprawie poprawy jakości kształcenia nauczycieli (2008/2068(INI)) — komi-
sja CULT.
Sprawozdawca: Maria Badia I Cutchet (A6-0304/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o zawarciu w imieniu Wspól-
noty Europejskiej międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.
(11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Caroline Lucas (A6-0313/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi w odniesieniu do uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji — dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej
z kontrolą (COM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Miroslav Ouzký (A6-0314/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009) (COM(2008)0159 —

C6-0151/2008 — 2008/0064(COD)) — komisja CULT.
Sprawozdawca: Katerina Batzeli (A6-0319/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w odniesieniu do
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej
w sprawach karnych (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS)) — komisja
LIBE.
Sprawozdawca: Martine Roure (A6-0322/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję
ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2007)0650 —

C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 121 Regulaminu Parlamentu Euro-
pejskiego dotyczącego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (2007/2266(REG))
— komisja AFCO.
Sprawozdawca: Costas Botopoulos (A6-0324/2008)

— Sprawozdanie w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich
(2008/2066(INI)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Michl Ebner (A6-0327/2008)
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— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej
ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi
technicznej pojazdów (COM(2007)0851 — C6-0007/2008 — 2007/0295(COD)) — komi-
sja ENVI.
Sprawozdawca: Matthias Groote (A6-0329/2008)

— Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2007
(2008/2028(INI)) — komisja PETI.
Sprawozdawca: David Hammerstein (A6-0336/2008)

— Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych
i niepublicznego rynku kapitałowego (2007/2238(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych
pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12,
art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot
(COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Agustín Díaz De Mera García Consuegra (A6-0339/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu
do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych (COM(2007)0747 —

C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Joseph Muscat (A6-0344/2008)

— Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie dostosowywania aktów prawnych
do nowej decyzji w sprawie komitologii (2008/2096(INI)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: József Szájer (A6-0345/2008)

— * Sprawozdanie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie migracji z systemu informacyj-
nego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)
(COM(2008)0196 — 2008/0077(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0351/2008)

— * Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu
informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II) (COM(2008)0197 — 2008/0078(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0352/2008)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2008 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2008 — Sekcja 3 — Komisja (2008/2166(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0353/2008)

1.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych
reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (prze-
kształcenie) (05726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Luis De Grandes Pascual (A6-0330/2008)
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— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł
i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpo-
wiednich działań administracji morskich (przekształcenie) (05724/2/2008 —

C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Luis De Grandes Pascual (A6-0331/2008)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe
zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego
i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE (05721/5/2008 — C6-0226/2008
— 2005/0240(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A6-0332/2008)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego odpowiedzial-
ności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (06389/2/2008 —

C6-0227/2008 — 2005/0241(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0333/2008)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę
2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu stat-
ków (05719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0334/2008)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu
(przekształcenie) (05722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD)) — komisja
TRAN.
Sprawozdawca: Dominique Vlasto (A6-0335/2008)

2) przez posłów:

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0462/2008):

— do Rady
Țicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam,
Crowley Brian, Doyle Avril, Burke Colm, Van Hecke Johan, Higgins Jim, Mitchell Gay,
Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Hutchinson Alain, Harkin Marian, Posselt Bernd, Droutsas
Konstantinos, McGuinness Mairead, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Papadi-
moulis Dimitrios, Nicholson of Winterbourne, Ludford Sarah, Raeva Bilyana Ilieva, Czar-
necki Ryszard, Rübig Paul, Bushill-Matthews Philip, Guerreiro Pedro, Schmidt Olle, Martin
David, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Paleckis Justas Vincas, Hybášková Jana, De Rossa
Proinsias

— do Komisji
McGuinness Mairead, Schmidt Olle, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Angelakas Emmanouil, Ayl-
ward Liam, Doyle Avril, Mitchell Gay, Arnaoutakis Stavros, Ludford Sarah, Matsis Yiannakis,
Paleckis Justas Vincas, Papastamkos Georgios, Corda Giovanna, Crowley Brian, Harkin
Marian, Rübig Paul, Mavrommatis Manolis, Badia i Cutchet Maria, Ó Neachtain Seán, Hig-
gins Jim, Cappato Marco, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Evans Robert,
Ebner Michl, Záborská Anna, Țicău Silvia-Adriana, Medina Ortega Manuel, Ryan Eoin,
Meyer Pleite Willy, Lichtenberger Eva, França Armando, Burke Colm, Hutchinson Alain,
Papadimoulis Dimitrios, Nicholson of Winterbourne, Vanhecke Frank, Kuźmiuk Zbigniew
Krzysztof, Podkański Zdzisław Zbigniew, Nicholson James, Casaca Paulo, Raeva Bilyana
Ilieva, Czarnecki Ryszard, Starkevičiūtė Margarita, Tomaszewska Ewa, Bushill-Matthews Phi-
lip, Sonik Bogusław, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Belet Ivo, Becsey Zsolt László,
Martin David, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Hybášková Jana, Toussas Georgios, De
Rossa Proinsias
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2.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Marian Zlotea. Projekt rezolucji w sprawie obowiązku informowania konsumentów
w ramach umów standardowych (B6-0418/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: JURI

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie coraz częstszych przypadków występowa-
nia w państwach członkowskich chorób od wielu lat zwalczonych na terytorium Unii Euro-
pejskiej (B6-0419/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

2.3) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu):

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE, Jelko Kacin, w imieniu grupy ALDE
i baronessa Sarah Ludford, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie
mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (B6-0417/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE and Angelika Beer, w imieniu grupy
Verts/ALE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie nierozprzestrzeniania i przyszłości układu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) (B6-0421/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

— Juan Manuel Salafranca Sanchez-Neyra. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie partnerstwa
strategicznego UE-Meksyk (B6-0437/2008)

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

— Véronique De Keyser, w imieniu grupy PSE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie partner-
stwa strategicznego UE-Brazylia (B6-0449/2008)

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

10. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0066/2008) zadane przez Katerinę Batzeli i Ernę Hennicot-Schoepges, w imieniu komisji CULT,
do Komisji: Bilans reformy Szkół Europejskich (B6-0454/2008),

— (O-0074/2008) zadane przez Helmutha Markova, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Międzyna-
rodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego (ITTA) z 2006 r. (B6-0458/2008),

— (O-0081/2008) zadane przez Giuseppe Garganiego, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Zbiorowe
zarządzanie prawami autorskimi on-line (B6-0459/2008),

— (O-0082/2008) zadane przez Hannesa Swobodę w imieniu grupy PSE, do Rady: Zajęcie się cenami
energii (B6-0460/2008),

— (O-0083/2008) zadane przez Hannesa Swobodę w imieniu grupy PSE, do Komisji: Zajęcie się
cenami energii (B6-0461/2008)

— (O-0086/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Fundacja
Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (FKMSR): „Przegląd statutu — Publiczna
odpowiedzialność i skład Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) — Propo-
zycje zmian” (B6-0463/2008),
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