
(2005/C 85 E/03) PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Pat COX

Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10:05.

Głos zabrali:

— Sarah Ludford, która nawiązując do podpisania przez Radę w dniu 29 kwietnia 2004 r. dwóch aktów
prawnych bez zasięgnięcia opinii Parlamentu pod pretekstem nieprzekraczalnego terminu zgłosiła, że
termin został także wyznaczony dla projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia między Wspólnotą
Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki porozumienia dotyczącego przetwarzania i przekazywa-
nia danych PNR przez przewoźników lotniczych urzędowi ceł i ochrony granic amerykańskiego minis-
terstwa bezpieczeństwa wewnętrznego [COM(2004) 190 — C5-0162/2004 — 2004/0064(CNS)], nato-
miast wniosek o tryb pilny dotyczący tej decyzji został wczoraj odrzucony przez Parlament (pkt 7
protokołu z dnia 04.05.2004 r.). Posłanka zwróciła się do Przewodniczącego o przekazanie Radzie i
Komisji pisma z wnioskiem, aby nie podejmowały decyzji przed wydaniem opinii przez Trybunał Spra-
wiedliwości;

— Johanna L.A. Boogerd-Quaak (sprawozdawczyni w tej kwestii) poparła powyższą wypowiedź oraz
dodała, że przesłała pismo do przewodniczącego komisji JURI, Giuseppe Gargani, dla przypomnienia
decyzji w sprawie procedury z dnia 6 kwietnia 2004 r. oraz że przekaże to pismo Przewodniczącemu,
aby, w razie podpisania aktu przez Radę, została zastosowana inna procedura.

(Przewodniczący zobowiązał się, że przekaże innym instytucjom wnioski Parlamentu);

— Roy Perry na temat pisma przekazanego Przewodniczącemu przez przewodniczącego komisji JURI
dotyczącego zalecenia wniesienia skargi z powodu bezczynności przeciwko Komisji w sprawie prze-
ciwko Lloyd's (Przewodniczący oświadczył, że skontaktuje się z Giuseppe Gargani i przekaże Roy'owi
Perry'emu kopie korespondencji);

— Robert Goebbels, który nawiązał do wczorajszego ogłoszenia Przewodniczącego na podstawie art. 185
Regulaminu w sprawie uznania za bezprzedmiotowe oświadczeń pisemnych oraz pytań pisemnych i
ustnych w toku (pkt 6 protokołu z dnia 04.05.2004 r.); zaprotestował on przeciwko tej decyzji na pod-
stawie akapitu trzeciego cytowanego artykułu („postanowień tych nie stosuje się do petycji ani do
tekstów nie wymagających decyzji”).

(Przewodniczący odpowiedział, że powyższe ogłoszenie opierało się na dokonywanych poprzednio
ogłoszeniach na zakończenie kadencji, ale ponieważ zgadza się z argumentacją przytoczoną przez
Roberta Goebbels'a, poprosi Radę i Komisję o udzielenie odpowiedzi na pytania w drodze procedury
stanowiącej precedens w tym przedmiocie).

2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Propozycja przesunięcia środków finansowych DEC9/2004 Sekcja III — Komisja — Tytuły 21, 22,
27 — budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (SEC(2004) 465 — C5-0193/
2004 — 2004/2032(GBD))
odesłany przedmiot BUDG
podstawa prawna Art. 274 TWE
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