
7. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący informuje, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następującego wspól-
nego stanowiska, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowisko Komisji na
temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 7 października 2004 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowa-
dzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (11964/3/2004 — C6-0157/2004 — 2003/0037(COD))
odesłany przedmiot: TRAN

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę 21 października 2004 r w celu przyjęcia decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji
i kompetencji(Europass) (12242/1/2004 — C6-0158/2004 — 2003/0307(COD))
odesłany przedmiot: CULT

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę 21 października 2004 r. w celu przyjęcia decyzji WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty
na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005-2019 (12029/1/2004 — C6-0161/2004
— 2003/0274(COD))
odesłany przedmiot: CULT

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 29 paź-
dziernika 2004.

8. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu:

Manuel António dos Santos w miejsce Iratxe Garcíi Pérez;

— Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria:

Iratxe García Pérez;

— Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii:

Iratxe García Pérez.

Na wniosek grupy UEN, Parlament zatwierdza następujące nominacje:

— Delegacja ds. stosunków z MERCOSUR:

Adam Jerzy Bielan w miejsce Marcina Libickiego;

— Delegacja ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową:

Marcin Libicki w miejsce Adama Jerzego Bielana.

(Posiedzenie zawieszono o godz. 13.15 i wznowiono o godz. 15.00)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Fernand Le Rachinel poinformował Przewodniczącego, że był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na
liście obecności.

DEBATA NAD PRZYPADKAMI NARUSZANIA PRAW CZŁOWIEKA, ZASAD DEMOKRACJI I
PAŃSTWA PRAWA

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w …pkt 4 protokołu z dnia 26.10.2004)
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