
Właściwe organy włoskie powiadomiły o powołaniu Moniki Giuntini w miejsce Lilli Gruber na stanowisko
posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 17.10.2008 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Monica Giuntini bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując
pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie,
w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posłanki do Parlamentu Europejskiego.

4. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał wniosek grupy IND/DEM w sprawie powołania Nigela Farage`a zamiast Trevora
Colmana na członka komisji INTA.

Głos zabrali: Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, i Nigel Farage.

Parlament przyjął wniosek.

5. 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:

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego roku walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym (2010) (03645/2008/LEX — C6-0372/2008 — 2007/0278(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE nie-
które akty podlegające procedurze, przewidzianej w art. 251 traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej
połączonej z kontrolą. — Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. — Część
trzecia (03655/2008/LEX — C6-0371/2008 — 2007/0282(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujące do decyzji rady 1999/468/WE zmie-
nionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 traktatu,
w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą — dostosowanie do procedury regulacyjnej
połączonej z kontrolą — Część pierwsza (03654/2008/LEX — C6-0370/2008 — 2007/0262(COD))

— Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towarowych (wersja ujednolicona) (03634/2008/LEX —

C6-0369/2008 — 2006/0264(COD))

— Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacal-
ności pracodawcy (wersja ujednolicona) (03630/2008/LEX — C6-0368/2008 — 2006/0220(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (WE, EURATOM) w sprawie przekazywania do
urzędu statystycznego wspólnot europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja
ujednolicona) (03628/2008/LEX — C6-0367/2008 — 2006/0159(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektó-
rych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (03638/2008/LEX —

C6-0366/2008 — 2006/0206(COD))

— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porówny-
walności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi
Wspólnoty Europejskiej (03640/2008/LEX — C6-0365/2008 — 2007/0234(COD))

— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy prze-
jrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (przekształcenie)
(03647/2008/LEX — C6-0364/2008 — 2007/0253(COD))
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— Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie statystyki energii (03619/2008/LEX —

C6-0363/2008 — 2007/0002(COD))

— Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na
granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (wersja ujed-
nolicona) (03627/2008/LEX — C6-0362/2008 — 2006/0146(COD))

6. Sprostowanie do przyjętego dokumentu (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie dokumentu przyjętego przez Parla-
ment Europejski.

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu
20 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008
w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady
93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG

P6_TA-PROV(2008)0206 — (COM(2007)0129 — C6-0099/2007 — 2007/0051 (COD)) — AGRI

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż
48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek
o poddanie go pod głosowanie.

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne:

1.1) sprawozdania:

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (dichlorometan)
(COM(2008)0080 — C6-0068/2008 — 2008/0033(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom
w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (COM(2008)0223 — C6-0197/2008 —

2008/0089(CNS)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

— Sprawozdanie w sprawie zarządzania i partnerstwa na szczeblu krajowym i regionalnym,
i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej (2008/2064(INI)) — komisja
REGI.
Sprawozdawca: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

— Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika
Praw Obywatelskich za rok 2007 (2008/2158(INI)) — komisja PETI.
Sprawozdawca: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzającego zasady doty-
czące prawa właściwego w sprawach małżeńskich (COM(2006)0399 — C6-0305/2006 —

2006/0135(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

— Sprawozdania w sprawie kontroli stosowania prawa wspólnotowego — 24. Roczne Spra-
wozdanie Komisij (2008/2046(INI)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0363/2008)
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