
15. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Doręczony został końcowy projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych w maju 2004 r. (PE
344.780/PDOJ), do którego zostały zaproponowane następujące zmiany (artykuł 111 Regulaminu):

Posiedzenia z dni od 3 do 5 maja 2004

— bez zmian

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 112 Regulaminu) do:

Projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjedno-
czonymi Ameryki dotyczącego przetwarzania i przekazywania danych PNR przez przewoźników lotniczych
urzędowi ceł i ochrony granic amerykańskiego ministerstwa bezpieczeństwa wewnętrznego (COM
(2004) 190 — C5-0162/2004 – 2004/0064(CNS))
Sprawozdawczyni: Boogerd-Quaak (A5-0271/2004)

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Z uwagi na fakt, iż kampania antyterrorystyczna stanowi żywotny priorytet Unii, należy wyeliminować
jakąkolwiek niepewność tak po stronie przewoźników, jak i pasażerów.

Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego w dniu jutrzejszym o godzinie 13.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

*
* *

Głos zabrali: Kathalijne Maria Buitenweg, w imieniu grupy Verts/ALE, która wyraziła zaskoczenie faktem
wpisania do porządku dziennego głosowania nad powyższym wnioskiem o tryb pilny pomimo, że Parla-
ment podjął na posiedzeniu plenarnym w dniu 21 kwietnia 2004 r. (pkt 8.2 protokołu z dnia 21.04.2004 r.)
decyzję o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich o opinię w sprawie projektu
decyzji Rady dotyczącego zawarcia takiego porozumienia i zgodności tego porozumienia z traktatami (Prze-
wodniczący odpowiedział, że Rada pomimo to ma prawo wnosić o tryb pilny), Sarah Ludford, w imieniu
grupy ELDR, która zaznaczyła, że skład Zgromadzenia przy tym głosowaniu będzie inny niż ten, w którym
głosowano podczas poprzedniej sesji i wniosła o oficjalną opinię w tej kwestii i Johanna L.A. Boogerd-
Quaak, która wystąpiła o możliwość zabrania głosu jako sprawozdawczyni przed głosowaniem nad wnio-
skiem o tryb pilny (Przewodniczący stwierdził, że głos zostanie udzielony jednemu mówcy za, jednemu
mówcy przeciw, sprawozdawcy oraz że następnie zostanie podjęta decyzja w kwestii procedury; dodał, że
zwróci się o oficjalną opinię prawną w sprawie podniesionej przez Sarah Ludford).

16. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Porządek dzienny następnego posiedzenia został ustalony (dokument „Porządek dzienny” PE 344.780/
OJMA).

17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 19:10.
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