
Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC45/2004 Komisji Europejskiej
(C6-0103/2004 — SEC(2004)1037).

Po zapoznaniu się z opinią Rady, Komisja Budżetowa udzieliła zgody na całkowite przesunięcie środków
zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC47/2004 Komisji Europejskiej
(C6-0105/2004 — SEC(2004)1039).

Po zapoznaniu się z opinią Rady, Komisja Budżetowa udzieliła zgody na całkowite przesunięcie środków
zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC48/2004 Komisji Europejskiej
(C6-0106/2004 — SEC(2004)1040).

Po zapoznaniu się z opinią Rady, Komisja Budżetowa udzieliła zgody na całkowite przesunięcie środków
zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

5. System powszechnych preferencji taryfowych (pytania ustne z dyskusją)

Pytanie ustne wnieśli: Luisę Morgantini i Enrique Baróna Crespo, w imieniu komisji DEVE i w imieniu
komisji INTA INTA, Radzie, w sprawie systemu powszechnych preferencji taryfowych (B6-0014/2004)

Pytanie ustne wnieśli: Luisę Morgantini i Enrique Baróna Crespo, w imieniu komisji DEVE i w imieniu
komisji INTA INTA, Komisji, w sprawie systemu powszechnych preferencji taryfowych (B6-0015/2004)

Luisa Morgantini (przewodnicząca komisji DEVE) i Enrique Barón Crespo (przewodniczący komisji INTA)
zadali pytania ustne.

Karien Van Gennip (urzędujący Przewodniczący Rady) i Pascal Lamy (członek Komisji) odpowiedzieli na
pytania.

Głos zabrali: Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Françoise Castex w imieniu grupy PSE, Johan Van
Hecke w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu
grupy GUE/NGL, i Patrick Louis w imieniu grupy IND/DEM.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Robert Sturdy i Margrietus van den Berg, Carl Schlyter,
Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Glenys Kinnock, Anne Van Lancker, María Elena Valenciano Martínez-
Orozco, Karien Van Gennip i Pascal Lamy.

Złożone na zakończenie debaty projekty rezolucji na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu:

— Françoise Castex, Glenys Kinnock, Erika Mann, Miguel Angel Martínez Martínez i Margrietus J. van den
Berg, w imieniu grupy PSE, w sprawie komunikatu Komisji skierowanego do Rady, Parlamentu Euro-
pejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Kraje rozwijające się, handel mię-
dzynarodowy i utrzymywany rozwój: rola systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) Wspólnoty
na dekadę 2006-2015” (COM(2004)0461) (B6-0072/2004),
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— Maria Martens, Nirj Deva i Robert William Sturdy, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie komunikatu
Komisji skierowanego do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i utrzymywany rozwój: rola systemu ogól-
nych preferencji taryfowych (GSP) Wspólnoty na dekadę 2006-2015” (COM(2004)0461) (B6-0076/
2004),

— Johan Van Hecke i Thierry Cornillet, w imieniu grupy ALDE, w sprawie komunikatu Komisji skierowa-
nego do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
„Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i utrzymywany rozwój: rola systemu ogólnych preferen-
cji taryfowych (GSP) Wspólnoty na dekadę 2006-2015” (COM(2004)0461) (B6-0077/2004),

— Cristiana Muscardini, w imieniu grupy UEN, w sprawie systemu ogólnych preferencji (B6-0078/2004),

— Luisa Morgantini, Helmuth Markov i Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie komuni-
katu Komisji skierowanego do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego „Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i utrzymywany rozwój: rola sys-
temu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) Wspólnoty na dekadę 2006-2015” (COM(2004)0461)
(B6-0081/2004),

— Caroline Lucas i Frithjof Schmidt, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie komunikatu Komisji skierowa-
nego do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
„Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i utrzymywany rozwój: rola systemu ogólnych preferen-
cji taryfowych (GSP) Wspólnoty na dekadę 2006-2015” (COM(2004)0461) (B6-0083/2004).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.9 protokołu posiedzenia z dnia 14.10.2004 r.

6. Strategia Unii w sprawie zwalczania dopingu w sporcie (oświadczenie
z debatą)

Oświadczenie Komisji: Strategia Unii w sprawie zwalczania dopingu w sporcie

Viviane Reding (członkini Komisji) wydała oświadczenie.

Głos zabrali: Manolis Mavrommatis, w imieniu grupy PPE-DE, Nikolaos Sifunakis, w imieniu grupy PSE,
Hannu Takkula, w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Bennahmias, w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitrios Papa-
dimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, Roberta Angelilli, w imieniu grupy UEN, i Irena Belohorská, niezrze-
szona.

(Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie;debata została wznowiona po uroczystym posiedzeniu.)

7. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący ogłosił, na podstawie art. 57 ust. 1 Regulaminu, iż otrzymał od Rady następujące wspólne
stanowisko, jak i uzasadnienie przyczyn, które skłoniły Radę do jego przyjęcia, oraz stanowisko Komisji
w sprawie:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 24 września 2004 r. zmierzające do przyjęcia decyzji
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program Wspólnoty w celu usprawnienia
dostępności, używalności i eksploatacji zasobów cyfrowych Europy (10458/4/2004 — C6-0140/2004
— 2004/0025(COD))
odesłany przedmiot: ITRE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 15 paź-
dziernika 2004.
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