
6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:

— ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych
pojazdów w transporcie drogowym (COM(2005)0634 — C6-0008/2006 — 2005/0283
(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozu-
mienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie utrzy-
mania zobowiązań dotyczących handlu usługami zawartych w umowie o partnerstwie i
współpracy (COM(2008)0220 — C6-0202/2008 — 2008/0087(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: Zbigniew Zaleski (A6-0337/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniają-
cego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 (COM(2008)0162 — C6-0183/2008 — 2008/
0063(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0340/2008)

— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu
Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspól-
notą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską
z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki
Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych
państw do Unii Europejskiej (09116/2008 — C6-0209/2008 — 2008/0080(AVC)) —

komisja LIBE.
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A6-0343/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian
warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (COM(2008)0123
— C6-0137/2008 — 2008/0045(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

— Sprawozdanie w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu nowego artykułu 202a doty-
czącego używania przez Parlament symboli Unii Europejskiej (2007/2240(REG)) — komisja
AFCO.
Sprawozdawca: Carlos Carnero González (A6-0347/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statys-
tycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkow-
skimi (COM(2008)0058 — C6-0059/2008 — 2008/0026(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie statystyk europejskich (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 —

2007/0220(COD)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Andreas Schwab (A6-0349/2008)

— Sprawozdanie w sprawie „Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata
2008-2013” (2008/2115(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Alojz Peterle (A6-0350/2008)

— Sprawozdanie w sprawie strategii przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych doty-
czących agencji regulacyjnych (2008/2103(INI)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)
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— Sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa 2006 zgodnie z art. 9 Protokołu w
sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (2008/2045(INI)) — komisja
JURI.
Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

— Sprawozdanie w sprawie stosowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym (2008/
2062(INI)) — komisja EMPL.
Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A6-0357/2008)

— Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą
Lamfalussy'ego: przyszła struktura nadzoru (2008/2148(INI)) — komisja ECON (A6-0359/
2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia euro-
pejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS), zgodnie z art.
11 decyzji ramowej 2008/XX/WSiSW (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101
(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Luca Romagnoli (A6-0360/2008)

— Sprawozdanie w sprawie sposobu rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i
susz w Unii Europejskiej (2008/2074(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Richard Seeber (A6-0362/2008)

— Sprawozdanie w sprawie propagowania integracji społecznej i walki z ubóstwem, w tym
ubóstwem dzieci, w UE (2008/2034(INI)) — komisja EMPL.
Sprawozdawczyni: Gabriele Zimmer (A6-0364/2008)

— Sprawozdanie w sprawie zaostrzenia walki z pracą nierejestrowaną (2008/2035(INI)) —

komisja EMPL.
Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A6-0365/2008)

— Sprawozdanie dotyczące zatwierdzenia wspólnej deklaracji w sprawie partnerskiego procesu
komunikowania na temat Europy (COM(2007)0569 — C6-0331/2008 — 2007/2222(ACI))
— komisja AFCO.
Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0372/2008)

7. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0084/2008) zadali: Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva i Johannes Lebech w imieniu grupy
ALDE, do Komisji: Zarządzanie Regionem Arktycznym w globalnym świecie (B6-0467/2008),

— (O-0087/2008) zadali: Marco Cappato i Michael Cashman, w imieniu komisji LIBE, Anneli Jäät-
teenmäki i Costas Botopoulos, w imieniu komisji AFCO, do Rady: Wykonanie wyroku ETS w
sprawie Turco (przejrzystość legislacyjnych prac przygotowawczych/dokumentów) (B6-0470/2008)

— (O-0088/2008) zadali: Marco Cappato i Michael Cashman, w imieniu komisji LIBE, Anneli Jäät-
teenmäki i Costas Botopoulos, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Wykonanie wyroku ETS w
sprawie Turco (przejrzystość legislacyjnych prac przygotowawczych/dokumentów) (B6-0471/2008)

— (O-0092/2008) zadał: Gerardo Galeote, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Fundusz Solidarności
Unii Europejskiej — przeszkody dla reformy (B6-0472/2008)
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