
Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi we wtorek 18.12.2007 r. do
podpisania następującego aktu przyjętego w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w
sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich
finansowania (03688/2007/LEX — C6-0455/2007 — 2007/0130(COD))

6. Odesłanie do komisji, w celu ponownego rozpatrzenia, poprawek złożonych
na posiedzeniu plenarnym (art. 156 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że ze względu na fakt, iż do sprawozdania Giuseppe Castiglione w sprawie
wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz zmieniającego
niektóre rozporządzenia (A6-0477/2007)(punkt 12 projektu porządku dziennego), złożono ponad 50 popra-
wek do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym, zwrócił się on do komisji właściwej AGRI o zebranie się w
dniu dzisiejszym w celu rozpatrzenia poprawek zgodnie z art. 156 Regulaminu. Poprawka, która na tym
etapie nie otrzyma poparcia jednej dziesiątej członków komisji, nie zostanie poddana pod głosowanie na
posiedzeniu plenarnym.

Debata nad tym sprawozdaniem została wpisana do porządku obrad w dniu jutrzejszym.

7. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/
WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej
praw użytkowników oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i
ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/
2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (COM(2007)0698 — C6-0420/
2007 — 2007/0248(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

opinia: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2002/21/
WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w
sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w
sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2007)0697 —

C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

opinia: CULT, JURI, ECON, LIBE, IMCO

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski
Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (COM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249
(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

opinia: CULT, BUDG, JURI, ECON, CONT, LIBE, IMCO

— Projekt budżetu korygującego nr 7 na rok budżetowy 2007 — Sekcja III — Komisja (15715/2007
— C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— List nr 2 w sprawie poprawek do projektu budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok
budżetowy 2008 (15716/2007 — C6-0435/2007 — 2007/2019(BUD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
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— Projekt budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok budżetowy 2008, wraz z poprawkami i
proponowanymi zmianami (15717/2007 — C6-0436/2007 — 2007/2019(BUD))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej kla-
syfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (wersja skodyfikowana) (COM
(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Decyzja Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiają-
cego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i
Rumunii do Unii Europejskiej (15061/2007 — C6-0445/2007 — 2007/0165(AVC))

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: INTA

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia na
rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych (COM(2007)0571 — C6-0446/2007 —

2007/0211(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: ENVI, BUDG, CONT

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 usta-
nawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rol-
nej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w
sektorze bawełny (COM(2007)0701 — C6-0447/2007 — 2007/0242(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: BUDG

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w spra-
wie daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz (COM(2007)0710 — C6-0448/
2007 — 2007/0244(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilizacji instrumentu
elastyczności (COM(2007)0786 — C6-0450/2007 — 2007/2273(ACI))

odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: ITRE

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli rządów pań-
stw członkowskich reprezentowanych w Radzie Unii Europejskiej w sprawie zawarcia euro-
śródziemnomorskiej umowy lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (COM(2006)0145 —

C6-0333/2007 — 2006/0048(CNS)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady odnoszącej się do zawarcia
umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między
Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy (COM(2007)0478 —

C6-0311/2007 — 2007/0173(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Adamos Adamou (A6-0443/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski
Urząd Policji (EUROPOL) (COM(2006)0817 — C6-0055/2007 — 2006/0310(CNS)) —

komisja LIBE.
Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0447/2007)

— Sprawozdanie w sprawie systemów gwarancji depozytów (2007/2199(INI)) — komisja
ECON.
Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0448/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (COM(2004)
0582 — C6-0119/2004 — 2004/0203(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

— Sprawozdanie w sprawie zielonej księgi: ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli
Unii w krajach trzecich (2007/2196(INI)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis (A6-0454/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dostosowującej załącznik VIII
do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (COM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/
0217(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0455/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protoko-
łów zmieniających umowy dotyczące pewnych aspektów przewozów lotniczych między
Wspólnotą Europejską a — rządem Gruzji — Republiką Libanu — Republiką Malediwów
— Republiką Mołdowy — rządem Republiki Singapuru oraz — Wschodnią Republiką Uru-
gwaju w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Republiki Rumunii do Unii
Europejskiej (COM(2007)0366 — C6-0265/2007 — 2007/0125(CNS)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0456/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu
zmieniającego umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka w sprawie
niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0497 — C6-0329/2007 — 2007/0183(CNS))
— komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0457/2007)

— * Sprawozdanie dotyczący zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską
umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii (COM(2007)0495 —

C6-0330/2007 — 2007/0181(CNS)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0458/2007)

— Sprawozdanie w sprawie zarządzania aktywami II (2007/2200(INI)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Wolf Klinz (A6-0460/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i
w krajach trzecich (COM(2007)0268 — C6-0203/2007 — 2007/0095(CNS)) — komisja
AGRI.
Sprawozdawca: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

— Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Koreą (2007/2186(INI))
— komisja INTA.
Sprawozdawca: David Martin (A6-0463/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (COM(2007)0368 — C6-0200/2007
— 2007/0128(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)
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— Sprawozdanie w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakul-
tury (2007/2109(INI)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Pedro Guerreiro (A6-0467/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właści-
wości, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy
w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (COM(2005)0649 — C6-0079/2006 — 2005/
0259(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
2006/112/WE w odniesieniu do niektórych przepisów przejściowych dotyczących stawek
podatku od wartości dodanej (COM(2007)0381 — C6-0253/2007 — 2007/0136(CNS))
— komisja ECON.
Sprawozdawczyni: Ieke van den Burg (A6-0469/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo-
średniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla
rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW) (COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0470/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego spisów powszechnych ludności i mieszkań (COM(2007)0069 —

C6-0078/2007 — 2007/0032(COD)) — komisja EMPL.
Sprawozdawczyni: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie podatków
pośrednich od gromadzenia kapitału (wersja przekształcona) (COM(2006)0760 —

C6-0043/2007 — 2006/0253(CNS)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: Werner Langen (A6-0472/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącej wag nieautomatycznych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0446 —

C6-0241/2007 — 2007/0164(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0473/2007)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolni-
czych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0319 — C6-0175/2007 — 2007/
0117(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0474/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego mak-
symalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po
wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednoli-
cona) (COM(2007)0302 — C6-0205/2007 — 2007/0103(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0475/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej minimalne
normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) (COM(2006)0258 — C6-0200/2006 — 2006/
0097(CNS)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0476/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej
organizacji rynku wina oraz zmieniającego niektóre rozporządzenia (COM(2007)0372 —

C6-0254/2007 — 2007/0138(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (EWG) nr 386/90 w sprawie monitorowania wywozu produktów rolnych otrzy-
mujących refundacje lub inne kwoty (COM(2007)0489 — C6-0282/2007 — 2007/0178
(CNS)) — komisja CONT.
Sprawozdawca: Herbert Bösch (A6-0478/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego
wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (COM(2007)
0241 — C6-0171/2007 — 2007/0089(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A6-0479/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie obrotu mate-
riałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do
produkcji owoców (wersja przekształcona) (COM(2007)0031 — C6-0093/2007 — 2007/
0014(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Ioannis Gklavakis (A6-0480/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego
wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo” (COM(2007)0315 — C6-0226/2007 — 2007/
0118(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Lena Ek (A6-0483/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowie-
nia wspólnego przedsięwzięcia ARTEMIS odpowiedzialnego za realizację wspólnej inicjatywy
technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (COM(2007)0243 — C6-0172/2007
— 2007/0088(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Gianni De Michelis (A6-0484/2007)

— Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uru-
chomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (COM(2007)0600 —

C6-0343/2007 — 2007/2226(ACI)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0485/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowie-
nia wspólnego przedsięwzięcia ENIAC (COM(2007)0356 — C6-0275/2007 — 2007/0122
(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawca: Nikolaos Vakalis (A6-0486/2007)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy
2008 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) oraz pism w sprawie
poprawek nr 1/2008 (13659/2007 – C6- 0341/2007) oraz nr 2/2008 (15716/2007 –

C6-0435/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008
(15717/2007 — C6-0436/2007 — 2007/2019(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0492/2007)

— Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2007 Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2007 (15715/2007 — C6-0434/2007 — 2007/2237(BUD)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: James Elles (A6-0493/2007)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań
Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie stra-
tegii morskiej) (09388/2/2007 — C6-0261/2007 — 2005/0211(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawczyni: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej elektronicznego środowi-
ska dla urzędów celnych i handlu (08520/4/2007 — C6-0267/2007 — 2005/0247(COD))
— komisja IMCO.
Sprawozdawca: Christopher Heaton-Harris (A6-0466/2007)
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— ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na
celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnych
zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lot-
niczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/
2002 i dyrektywę 2004/36/WE (10537/3/2007 — C6-0353/2007 — 2005/0228(COD))
— komisja TRAN.
Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

3) przez posłów:

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0384/2007):

— do Rady:
Medina Ortega Manuel, Papastamkos Georgios, Moraes Claude, Ludford Sarah, Panayotopou-
los-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Schmidt Olle, Markov Helmuth,
Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Seppänen Esko, McGuinness Mairead, Harkin Marian,
Burke Colm, Higgins Jim, Mitchell Gay, Karim Sajjad, Mavrommatis Manolis, Vakalis Niko-
laos, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Newton Dunn Bill, Martin
David, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Toussas Georgios, Manola-
kou Diamanto, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Paleckis Justas Vincas

— do Komisji:
van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Riis-Jørgensen Karin, Burke Colm, Higgins
Jim, Budreikaitė Danutė, Corda Giovanna, Markov Helmuth, Posselt Bernd, McGuinness Mai-
read, Mitchell Gay, Seppänen Esko, Öger Vural, Crowley Brian, Hutchinson Alain, Rübig
Paul, Czarnecki Ryszard, Podimata Anni, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios,
Moraes Claude, Papadimoulis Dimitrios, Gklavakis Ioannis, Ludford Sarah, Panayotopoulos-
Cassiotou Marie, Harkin Marian, Goudin Hélène, Toussas Georgios, Ryan Eoin, Aylward
Liam, Martin David, Arnaoutakis Stavros, Gill Neena, Țicău Silvia-Adriana, Raeva Bilyana
Ilieva, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Batzeli Katerina, Matsis Yiannakis, Karim Sajjad,
Mavrommatis Manolis, Salinas García María Isabel, Vakalis Nikolaos, Bushill-Matthews Philip,
Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Trakatellis Antonios,
Belet Ivo, Iotova Iliana Malinova, Van Hecke Johan, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Manola-
kou Diamanto, Guerreiro Pedro, Leichtfried Jörg, Martin Hans-Peter

8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Posłowie złożyli następujące dokumenty:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0074/2007) Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó i Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE,
Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos i Vasco Graça Moura w imieniu grupy PPE-DE,
Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif i Elisa Ferreira w imieniu grupy PSE, Cristiana Muscardini i
Eugenijus Maldeikis w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas i Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/
ALE, do Komisji: Tekstylia (B6-0383/2007);

— (O-0066/2007) Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner,
Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys
Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Chris-
topher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis,
Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda
McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline
Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael
Cashman, Udo Bullmann, Corina Crețu i Glenis Willmott, do Komisji: Ochrona przeciwpożarowa
w hotelach (B6-0385/2007);

18.12.2008 PL C 323 E/9Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 10 grudnia 2007 r.


