
— Silvana Koch-Mehrin, Diana Wallis i Graham Watson w imieniu grupy ALDE, w sprawie programu
działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2008 r. (B6-0504/2007);

— Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli,
Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski i Mario
Borghezio w imieniu grupy UEN, w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok
2008 (B6-0506/2007);

— Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji
na 2008 r. (B6-0508/2007).

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 12.12.2007.

5. Porozumienia o partnerstwie gospodarczym (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 28.11.2007 (pkt 17 protokołu z dnia 28.11.2007).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Robert Sturdy i Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie umów o partnerstwie gospodar-
czym (B6-0497/2007)

— Harlem Désir i Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Luisa
Morgantini, Jens Holm, Gabriele Zimmer i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Frithjof Schmidt,
Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie
umów o partnerstwie gospodarczym (B6-0498/2007)

— Gianluca Susta, Thierry Cornillet i Danutė Budreikaitė w imieniu grupy ALDE, w sprawie umów o
partnerstwie gospodarczym (B6-0499/2007);

— Cristiana Muscardini, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, w
sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (B6-0511/2007).

Projekty te zastępują projekty rezolucji B6-0486/2007, B6-0488/2007, B6-0489/2007 i B6-0491/2007,
które zostały wycofane.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 12.12.2007.

6. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instalacji urządzeń
oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (wersja
ujednolicona) (COM(2007)0768 — C6-0449/2007 — 2007/0270(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich
na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych (COM(2007)
0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: PECH

opinia: ENVI
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— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nie-
legalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowa-
nia (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: PECH
opinia: DEVE, ENVI, INTA

— Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzysze-
niu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Repu-
bliką Czarnogóry, z drugiej strony (11568/2007 — C6-0463/2007 — 2007/0123(AVC))

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: INTA

— Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezer-
wacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa (COM(2007)0654 — C6-0465/2007 —

2007/0237(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET, TRAN

— Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w spra-
wie zwalczania terroryzmu (COM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFET, JURI

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i
urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycz-
nych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wnio-
sków wizowych (COM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD)) — komisja
LIBE.
Sprawozdawczyni: Baroness Sarah Ludford (A6-0459/2007)

— Sprawozdanie w sprawie 23. rocznego sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa
wspólnotowego (2005) (2006/2271(INI)) — komisja JURI.
Sprawozdawczyni: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w
imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z
drugiej strony (11568/2007 — C6-0463/2007 — 2007/0123(AVC)) — komisja AFET.
Sprawozdawca: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności (COM(2007)0786 — C6-0450/2007 —

2007/2273(ACI)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0499/2007)

— Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich
ram finansowych (COM(2007)0783- C6-0321/2007 — 2007/2213(ACI)) — komisja
BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0500/2007)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 21/2004 w sprawie daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec
i kóz (COM(2007)0710 — C6-0448/2007 — 2007/0244(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)
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3) przez posłów:

3.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):
— Jana Bobošíková. Projekt rezolucji w sprawie konieczności ratyfikacji lizbońskiego traktatu

reformującego w drodze referendum (B6-0430/2007)
odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO

7. Wspólna organizacja rynku wina * (debata)

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 Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sprawozdawca: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

Głos zabrała Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Giuseppe Castiglione przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE-DE, Katerina Batzeli w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzi-
markakis w imieniu grupy ALDE, Sergio Berlato w imieniu grupy UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baring-
dorf w imieniu grupy Verts/ALE, Vincenzo Aita w imieniu grupy GUE/NGL, Vladimír Železný w imieniu
grupy IND/DEM, Peter Baco niezrzeszony, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Donato
Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Ilda Figueiredo, Jean-Claude Martinez,
Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Anne Laperrouze, Mikel Irujo Amezaga, Diamanto Manolakou i
Dimitar Stoyanov.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI

Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ioannis Gklavakis, Vincenzo Lavarra, Olle Schmidt, Adamos Adamou, Struan Stevenson, Gilles
Savary, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Béla Glattfelder, Csaba Sándor Tabajdi, Czesław Adam Siekierski,
Christa Prets, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Zita Pleštinská, Christine De Veyrac i Mariann Fischer Boel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.11 protokołu z dnia 12.12.2007.

8. Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i okreś-
lone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiej-
skich * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej poli-
tyki rolnej i ustanawiającego 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 (EFRROW) [COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS)] — Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0470/2007)

Głos zabrała Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Jan Mulder przedstawił sprawozdanie.
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