
(2005/C 201 E/02) PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:05.

2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Christine De Veyrac poinformowała Przewodniczącego, że była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście
obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujace dokumenty:

— Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący [etapów] rozwinięcia
i wykorzystania europejskiego programu radionawigacji satelitarnej (COM(2004)0477 — C6-0087/
2004 — 2004/0156(COD)).
odesłany przedmiot: ITRE

opinia: BUDG, CONT, TRAN

— Projekt rozporzadzenia PE i Rady dotyczącego Europejskiego Centrum Monitorowania Handlu Narko-
tykami i Narkomanii (SGS4/10632 — C6-0137/2004 — 2003/0311(COD)).
odesłany przedmiot: LIBE

opinia: ENVI

— Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 95/2/WE dotyczaca dodat-
ków do żywności innych niz barwniki i słodziki i dyrektywę 94/35/WE dotyczacą słodzików używa-
nych w dodatkach do żywności (COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)).
odesłany przedmiot: ENVI

opinia: ITRE, IMCO

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)
(COM(2004)0652 — C6-0162/2004 — 2004/0234(CNS)).
odesłany przedmiot: AGRI

— Projekt decyzji Rady dotyczący wymiany informacji z wyciagów z akt spraw sądowych (COM(2004)
0664 — C6-0163/2004 — 2004/0238(CNS)).
odesłany przedmiot: LIBE

opinia: JURI

— Projekt rozporzadzenia Rady dotyczacego finansowania wspolnej polityki rolnej (COM(2004)0489 —

C6-0166/2004 — 2004/0164(CNS)).
odesłany przedmiot: AGRI

opinia: BUDG, CONT, REGI

— Wniosek dotyczący decyzji Rady umożliwiającej Państwom Członkowskim ratyfikowanie, w interesie
Wspólnoty Europejskiej, Konwencji nr 185 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dokumen-
tów tożsamości marynarzy (COM(2004)0530 — C6-0167/2004 — 2004/0180(CNS)).
odesłany przedmiot: LIBE

opinia: EMPL, TRAN
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— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawia-
jące wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (COM
(2004)0710 — C6-0170/2004 — 2004/0253(CNS)).
odesłany przedmiot: AGRI

opinia: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC54/2004 — Dział III — Komisja (SEC(2004)1330 —

C6-0171/2004 — 2004/2228(GBD)).
odesłany przedmiot: BUDG

— Wniosek dotyczący decyzji Rady o podpisaniu, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, umowy pomiędzy
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej uczestnictwa Szwajcarii w Europejskiej
Agencji Środowiska i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiskowej (COM(2004)0658 —

C6-0173/2004 — 2004/0233(CNS)).
odesłany przedmiot: ENVI

opinia: BUDG, JURI

— Propozycja decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą a Konfederacją Szwajcarską
w dziedzinie audiowizualnej, ustalającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej
w programach Wspólnoty MEDIA Plus i MEDIA Training oraz Akt Końcowy (COM(2004)0649 —

C6-0174/2004 — 2004/0230(CNS)).
odesłany przedmiot: CULT

opinia: AFET

— Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej podpisania umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Konfederacją Szwajcarską w zakresie statystyki (COM(2004)0645 — C6-0175/2004 — 2004/0227
(CNS)).
odesłany przedmiot: ECON

— Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej
Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie
przeciwdziałania nadużyciom finansowym i innej nielegalnej działalności naruszającej ich interesy
finansowe (COM(2004)0559 — C6-0176/2004 — 2004/0187(CNS)).
odesłany przedmiot: CONT

opinia: LIBE

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC61/2004 (SEC(2004)1337 — C6-0177/2004 — 2004/
2230(GBD)).
odesłany przedmiot: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 55/2004 — Sekcja III — Komisja (SEC(2004)1331 —

C6-0178/2004 — 2004/2233(GBD)).
odesłany przedmiot: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 59/2004 — Sekcja III — Komisja (SEC(2004)1335 —

C6-0179/2004 — 2004/2234(GBD)).
odesłany przedmiot: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 60/2004 — Sekcja III — Komisja (SEC(2004)1336 —

C6-0180/2004 — 2004/2235(GBD)).
odesłany przedmiot: BUDG

4. Przesunięcie środków

Komisja budżetowa rozpatrzyła propozycję przesunięcia środków DEC51/2004 Komisji Europejskiej
(C6-0133/2004 — SEC(2004)1228 końcowy).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie środków w całości,
zgodnie z art. 24 ust.3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*
* *
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