
4. Sprostowania (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez
Parlament Europejski:

— Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środowiskowych norm jakości
w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 82/176/EWG,
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE
(11486/3/2007 — C6-0055/2008 — 2006/0129(COD)) — ENVI

— Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. Wersja poprawiona
w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3) — ENVI

Zgodnie z art. 204a) ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w terminie czter-
dziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich
pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

5. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenia, w których:

— potępił w imieniu Parlamentu zamachy dokonane w Mumbaju (dawniej Bombaj) w dniu 26 listopada
2008 r. i złożył w imieniu instytucji wyrazy współczucia rannym i rodzinom ofiar; wyraził również
ulgę, że członkowie delegacji komisji INTA oraz pracownicy Parlamentu obecni w Mumbaju podczas
zamachów wrócili stamtąd cali i zdrowi;

— potępił w imieniu Parlamentu zabójstwo przedsiębiorcy Ignacia Uríi dokonane w dniu dzisiejszym
przez ETA w Azpeitia (Hiszpania).

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji 20. edycji Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypadł
w dniu 1 grudnia 2008 r.

6. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności
w krajach rozwijających się (COM(2008)0450 — C6-0280/2008 — 2008/0149(COD)) — komisja
DEVE.
Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia
Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z pojazdów lekkich
(COM(2007)0856 — C6-0022/2008 — 2007/0297(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0419/2008)
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— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady upoważniającego państwa człon-
kowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) (COM(2008)0320 —

C6-0218/2008 — 2008/0107(CNS)) — komisja EMPL.
Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ustanowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu
i szkoleniu zawodowym (ECVET) (COM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD)) — komi-
sja EMPL.
Sprawozdawca: Thomas Mann (A6-0424/2008)

— Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Spra-
wiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz
Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działalności Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
(SEC(2008)2109 — C6-0256/2008 — 2008/2164(ACI)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

— Sprawozdanie w sprawie sprawozdania specjalnego nr 8/2007 Trybunału Obrachunkowego dotyczą-
cego współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług, (2008/2151(INI)) — komi-
sja CONT.
Sprawozdawca: Bart Staes (A6-0427/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrolo-
gicznej (przekształcenie) (COM(2008)0357 — C6-0237/2008 — 2008/0123(COD)) — komisja JURI.
Sprawozdawca: József Szájer (A6-0429/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wieloletni plan
zasobów śledzia u wybrzeży Zachodniej Szkocji oraz w sprawie połowów tych zasobów
(COM(2008)0240 — C6-0204/2008 — 2008/0091(CNS)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Struan Stevenson (A6-0433/2008)

— Sprawozdanie w sprawie opracowania europejskiego planu zarządzania populacją kormoranów w celu
ograniczenia coraz większych szkód wyrządzanych przez kormorany w zasobach rybnych, rybołów-
stwie i akwakulturze (2008/2177(INI)) — komisja PECH.
Sprawozdawca: Heinz Kindermann (A6-0434/2008)

— Sprawozdanie w sprawie sytuacji kobiet na Bałkanach (2008/2119(INI)) — komisja FEMM.
Sprawozdawca: Zita Gurmai (A6-0435/2008)

— *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu eurośródziem-
nomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między
Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Państwa Izrael
w programach wspólnotowych (05471/2008 — C6-0180/2008 — 2007/0241(AVC)) — komisja
AFET.
Sprawozdawca: Véronique De Keyser (A6-0436/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wpływu podrabiania towarów na handel międzynarodowy (2008/2133(INI))
— komisja INTA.
Sprawozdawca: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchyla-
nia się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (COM(2008)0147
[[01]] — C6-0154/2008 — 2008/0058(CNS)) — komisja ECON.
Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0448/2008)

12.2.2009 PL C 35 E/3Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 3 grudnia 2008 r.



— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami
wewnątrzwspólnotowymi (COM(2008)0147 [[02]] — C6-0155/2008 — 2008/0059(CNS)) — komisja
ECON.
Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o zawarciu Umowy pomiędzy rządem
Republiki Korei a Wspólnotą Europejską dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych
(SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: David Martin (A6-0452/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie zobowiązań
alimentacyjnych (14066/2008 — C6-0384/2008 — 2005/0259(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Genowefa Grabowska (A6-0456/2008)

7. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0097/2008) zadane przez Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: Aspekty
ochrony konsumentów przed podrabianiem (B6-0486/2008),

— (O-0124/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Rady: Przyszła glo-
balna struktura rynków finansowych i plan UE odbudowy gospodarki (B6-0487/2008),

— (O-0125/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Przyszła
globalna struktura rynków finansowych i plan UE odbudowy gospodarki (B6-0488/2008),

— (O-0128/2008) zadane przez Gérarda Depreza, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Postępy
w zakresie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS)
(B6-0489/2008),

— (O-0131/2008) zadane przez Guido Sacconiego, w imieniu grupy PSE, Satu Hassi, w imieniu grupy
Verts/ALE, Johna Bowisa, w imieniu grupy PPE-DE, Chrisa Daviesa, w imieniu grupy ALDE, Jensa
Holma, w imieniu grupy GUE/NGL, Johannesa Bloklanda, w imieniu grupy IND/DEM i Alessandra
Fogliettę, w imieniu grupy UEN, do Komisji: Wstępna rejestracja wprowadzonych substancji zgod-
nie z rozporządzeniem REACH (B6-0490/2008)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

— Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García i Catherine Stihler w sprawie nad-
miernych nacisków na zachowanie przesadnie szczupłej sylwetki (0101/2008),

— Mieczysław Edmund Janowski i Wiesław Stefan Kuc w sprawie terrorystów działających na teryto-
rium Pakistanu (0102/2008),

— Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre i Giusto Catania w sprawie
ochrony praw człowieka w zamkniętych instytucjach (0103/2008).

8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

— umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony.
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