
Jochen Osada (nr 831/2004);
Helmut Stange (Deutscher Lourdes-Verein) (nr 832/2004);
Gerriet Kohls (nr 833/2004);
Ismail Kul (ZAMAN) (nr 834/2004);
Godefroy Kozlik (nr 835/2004);
Rita Strickler (nr 836/2004);
Ewald Henze (nr 837/2004);
Andrew McGrath (The Tara Foundation) (nr 838/2004);
Andrew McGrath (The Tara Foundation) (nr 839/2004);
Andrew McGrath (The Tara Foundation) (nr 840/2004);
Emily McIvor (BUAV) (i 15 podpisów) (nr 841/2004);
Roger Brooke (nr 842/2004);
Petar Kovacevic (nr 843/2004);
Kuisma Lappalainen (nr 844/2004);
Walid Taqatqa (Palestine Foundation) (nr 845/2004);
Sam McMahon (nr 846/2004);
Matthew Ball (nr 847/2004);
Athos Eleftheriou (Co-Ordinating Committee of Municipalities and Refugee Associations of Kyrenia District)
(nr 848/2004);
Bernard Ross (nr 849/2004);
Paul Nettleship (nr 850/2004);
Sigrid van Dort (nr 851/2004);
Constant Verbraeken (nr 852/2004);
Josef Varga (nr 853/2004);
Agnieszka Rajewska (nr 854/2004);
Franciszek Grubich (nr 855/2004);
Declan Marron (nr 856/2004).

8. Aprobata Rady dla stanowisk Parlamentu przyjętych w pierwszym czytaniu
(art. 66 Regulaminu)

Rada poinformowała, iż, zgodnie z art. 251 ust.2 TWE, zostało zaaprobowane stanowisko Parlamentu
przyjęte w pierwszym czytaniu:

— 20 kwietnia 2004 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego
współpracy pomiędzy władzami krajowymi odpowiedzialnymi za dbanie o stosowanie legislacji
w obszarze ochrony konsumentów („rozporządzenie dotyczące współpracy w obszarze ochrony kon-
sumentów”) (2003/0162(COD));

— 20 kwietnia 2004 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrek-
tywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspól-
nocie, tytułem mechanizmów projektu protokołu z Kioto (2003/0173(COD));

— 31 marca 2004 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1726/2000 w sprawie współpracy na rzecz rozwoju z Afryką Południową
(2003/0245(COD));

— 31 marca 2004 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego mate-
riałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, zmieniającego dyrektywy
80/590/EWG i 89/109/EWG (2003/0272(COD)).

Wspomniane akty zostały przyjęte. Przewodniczący Parlamentu oraz Przewodniczący Rady przystąpią do
ich podpisania zgodnie z art. 68 Regulaminu PE.

*
* *
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Ponadto Rada poinformowała, iż, zgodnie z art. 251 ust. 2 Traktatu WE, zaaprobowała stanowisko Parla-
mentu przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 31 marca 2004 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady nr 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 93/6/EWG i 94/
19/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/12/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE,
w celu stworzenia nowej struktury komitetów odpowiedzialnych za obszar usług finansowych (COM
(2003)0659 — C5-0520/2003 — 2003/0263(COD)).

Zgodnie z art. 66 ust.2 Regulaminu, Przewodniczący postanowił zasięgnąć opinii komisji ECON, właściwej
dla sprawy, celem upewnienia się, że poprawki wniesione do projektu przez Radę nie zmieniają jego meri-
tum.

9. Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy

Komisji AFET:

— Zalecenie w sprawie stosunków UE — Indie (2004/2195(INI)) (opinia: INTA).

10. Skład komisji

Na wniosek grupy PPE-DE, Parlament zatwierdza następujące nominacje:

— podkomisja ds. praw człowieka: Lojze Peterle w miejsce Mihaela Brejca,

— podkomisja ds. bezpieczeństwa i obrony: Mihael Brejc w miejsce Lojza Peterle.

11. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Rozdano ostateczny projekt porządku dziennego posiedzenia plenarnego w październiku (PE 347.486/
PDOJ). Nie zaproponowano żadnych zmian.

Na wniosek grup Verts/ALE i GUE/NGL ustalono na godz. 19.00 w poniedziałek 25 października termin
składania poprawek do sprawozdania Emilio Menéndez del Valle w sprawie stosunków UE — Indie
(A6-0024/2004 — punkt 56 PDOJ).

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

— Projekt rozporządzenia Rady dotyczący zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie
Europejskiej Agencji Odbudowy [COM(2004)0451 — C6-0075/2004 — 2004/0133(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Jeśli jej mandat nie zostanie odnowiony, agencja nie będzie mogła kontynuować działalności po
31 grudnia b.r. Konieczne jest więc podjęcie decyzji o jego odnowieniu w jak najkrótszym terminie.

— Projekt rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia instrumentu wsparcia finansowego w celu popiera-
nia rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej [COM(2004)0465 — C6-0098/2004 —

2004/0145(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Projekt ten zmierza do jak najszybszego wprowadzenia w życie konkluzji Rady w sprawie Cypru
z 26 kwietnia b.r. w celu ułatwienia zjednoczenia Cypru.

Wniosek o zastosowanie przez Radę i Komisję procedury pilnej:

— Projekt decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie przyznania dodatkowej
pomocy makrofinansowej dla Bośni i Hercegowiny [COM(2004)0604 — C6-0145/2004 — 2004/
0207(CNS)]
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