
12. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Adwokat Umberta Bossiego przekazał Prezydencji pismo z prośbą o interwencję Parlamentu przed wła-
dzami Republiki Włoskiej właściwymi dla spraw związanych ze skorzystaniem z immunitetu parlamentar-
nego ww. osoby w toczącym się postępowaniu przed sądem w Padwie.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu, wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

13. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki
w sprawie readmisji osób bez prawa pobytu;

— Protokół zmieniający Czwarty Protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w Umowie
w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarcza z jednej strony,
a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony;

— Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Gali-
leo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji;

— Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryj-
skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospo-
litej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej;

— Umowa o współpracy w zakresie cywilnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pomiędzy
Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi oraz państwem Izrael.

14. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Końcowy projekt porządku dziennego obecnej sesji (PE 344.811/PDOJ) został rozdany. Nie zaproponowano
żadnej zmiany.

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

— Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego niektóre środki restrykcyjne dla wsparcia skutecznego
wprowadzania w życie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)
(COM(2004) 0348 – C6-0041/2004 – 2004/0114(CNS))

Uzasadnienie trybu pilnego:

Należy przyjąć to rozporządzenie jak najszybciej, aby uniknąć sytuacji, w której naruszone zostałyby fundu-
sze i zasoby ekonomiczne, które miały pozostać zamrożone.
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