
— Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną: Alexandru Nazare

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Zatoki Perskiej, w tym Jemenem: Călin Cătălin Chiriță

— Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Daniel Petru Funeriu

— Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią: Martin Kastler zamiast Ewy Klamt

— Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową: Iosif Matula

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia
tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.

6. Wykładnia Regulaminu

Zgodnie z art. 201 ust. 3 Regulaminu Przewodniczący poinformował Parlament o następującej wykładni art.
149 ust. 4 Regulaminu, przekazanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której złożono wniosek o
dokonanie wykładni tego przepisu:

„Posłowie, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum, muszą być obecni na sali obrad w przypadku
zgłoszenia takiego wniosku.”

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej wykładni (art.
201 ust. 4 Regulaminu) przed przyjęciem protokołu niniejszego posiedzenia, wykładnię tę uznaje się za
przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

7. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

— Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym (2008/
2205(INI)) — komisja INTA.
Sprawozdawczyni: Cristiana Muscardini (A6-0001/2009)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządze-
nie Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produk-
tów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (COM(2008)0431 — C6-0313/2008 —

2008/0131(CNS)) — komisja AGRI.
Sprawozdawca: Constantin Dumitriu (A6-0004/2009)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy mającej
na celu przedłużenie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą
Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (COM(2008)0728 — C6-0456/2008 — 2008/0209
(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o
współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki (COM(2008)0581 — C6-0392/2008 — 2008/0184(CNS)) — komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Miloslava Ransdorfa (2008/2176(IMM))
— komisja JURI.
Sprawozdawca: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)
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— Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie walki z
seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą (2008/2144(INI)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

— Sprawozdanie w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI)) —
komisja ITRE.
Sprawozdawczyni: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

— Sprawozdanie w sprawie zamówień przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapew-
nienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie (2008/2139(INI)) — komisja
IMCO.
Sprawozdawca: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

— Sprawozdanie w sprawie handlu międzynarodowego i Internetu (2008/2204(INI)) — komisja
INTA.
Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (A6-0020/2009)

— Sprawozdanie w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Chinami (2008/2171(INI)) —
komisja INTA.
Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A6-0021/2009)

— Sprawozdanie w sprawie wdrażania w Unii Europejskiej dyrektywy 2003/9/WE dotyczącej warun-
ków przyjmowania osób ubiegających się o azyl i uchodźców: wizyty komisji LIBE w latach 2005–
2008 (2008/2235(INI)) — komisja LIBE.
Sprawozdawczyni: Martine Roure (A6-0024/2009)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przeby-
wających na terytorium UE (COM(2007)0249 — C6-0143/2007 — 2007/0094(COD)) — komisja
LIBE.
Sprawozdawca: Claudio Fava (A6-0026/2009)

— Sprawozdanie w sprawie dzikiej przyrody w Europie (2008/2210(INI)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

— Sprawozdanie w sprawie niedyskryminacji ze względu na płeć i solidarności między pokoleniami
(2008/2118(INI)) — komisja FEMM.
Sprawozdawczyni: Anna Záborská (A6-0492/2008)

— Sprawozdanie w sprawie „2050: przyszłość zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej
polityki ochrony klimatu UE” (2008/2105(INI)) — komisja CLIM.
Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A6-0495/2008)

— Sprawozdanie w sprawie planu działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korpo-
racyjnego (2008/2134(INI)) — komisja TRAN.
Sprawozdawca: Luís Queiró (A6-0501/2008)

— Sprawozdanie w sprawie wpływu umów o partnerstwie gospodarczym (UPG) na rozwój (2008/
2170(INI)) — komisja DEVE.
Sprawozdawca: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

2) przez posłów:

2.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0006/2009):

— do Rady:
Harkin Marian, Medina Ortega Manuel, Țicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Doyle Avril,
McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Crowley Brian, Panayo-
topoulos-Cassiotou Marie, Higgins Jim, Nicholson James, Moraes Claude, Posselt Bernd, Mit-
chell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Guerreiro Pedro, Martin David, Holm Jens, Meyer Pleite
Willy, Toussas Georgios, McAvan Linda, Zwiefka Tadeusz, Sinnott Kathy, Saks Katrin, Hoło-
wczyc Krzysztof, Karim Sajjad, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Czarnecki
Ryszard, Droutsas Konstantinos
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— do Komisji:
França Armando, Martin David, Sonik Bogusław, Gräßle Ingeborg, Aylward Liam, Mitchell
Gay, Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Bowis
John, Posselt Bernd, Guerreiro Pedro, Holm Jens, Meyer Pleite Willy, Andrikienė Laima Liu-
cija, Harkin Marian, Arnaoutakis Stavros, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Panayotopou-
los-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Goudin Hélène, Brejc Mihael, Schmidt Olle, Sinnott
Kathy, De Rossa Proinsias, Pafilis Athanasios, Țicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Papastamkos
Georgios, Lundgren Nils, Nicholson James, Papadimoulis Dimitrios, Mavrommatis Manolis,
El Khadraoui Saïd, Zwiefka Tadeusz, Hołowczyc Krzysztof, Toussas Georgios, Droutsas Kon-
stantinos, Karim Sajjad, Irujo Amezaga Mikel, Czarnecki Ryszard

2.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie przepisów dotyczących działalności zawo-
dowej konstruktora budowlanego i innych rodzajów działalności zawodowej w budownic-
twie (wykończeniowe roboty budowlane) (B6-0060/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

— Jana Bobošíková. Projekt rezolucji w sprawie obniżenia wynagrodzeń posłów do Parlamentu
Europejskiego w związku z recesją gospodarczą w Unii Europejskiej oraz z ogólnoświato-
wym kryzysem finansowym i gospodarczym (B6-0061/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: BUDG

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie kontroli tożsamości osób niepełnoletnich
w Unii Europejskiej (B6-0065/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

— Călin Cătălin Chiriță. (Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.) Proposi-
tion de résolution sur la promotion des droits à l'éducation en langue maternelle pour les
membres de la minorité roumaine en Ukraine (B6-0067/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

— Daciana Octavia Sârbu. (Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.) Propo-
sition de résolution sur les catastrophes naturelles en Europe (B6-0068/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, BUDG, REGI

— Sebastian Valentin Bodu i Marian-Jean Marinescu. (Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we
wszystkich językach.) Motion for a resolution on the removal of barriers on the free move-
ment of labour force within EU borders (B6-0071/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

2.3) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu):

— Kathalijne Maria Buitenweg i Monica Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE. Projekt zalecenia
dla Rady w sprawie przepadku środków finansowych i własności organizacji przestępczych
oraz konieczności ich wykorzystania na cele społeczne (B6-0064/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— protokół do umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspól-
notą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą-
pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

— umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów
lotniczych,
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