
9. Porządek dzienny

Porządek obrad został ustalony (pkt 12 protokołu z dnia 15.11.2004) i rozesłana została errata do porządku
dziennego (PE 350.854/OJ/COR), gdzie zaproponowano wprowadzenie następujących zmian:

Środa

— Skreślenie oświadczenia w sprawie szczytu UE-Rosja (pkt 57)

— Dodanie — po oświadczeniu w sprawie AIDS — sprawozdania Carlosa Coelho w sprawie projektu
rozporządzenia Rady w sprawie norm dla funkcji bezpieczeństwa i biometrii w paszportach obywateli
UE (LIBE, A6-0028/2004), w stosunku do którego termin składania poprawek został wyznaczony na
godz. 16.00 dnia bieżącego.

— Sprawozdanie Jana Muldera w sprawie budżetu korygującego nr 10 (BUDG, A6-0053/2004) zostało
przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 131 i zostanie poddane pod głosowanie dnia
02.12.2004 (pkt 58)

— W ostatnim punkcie porządku dziennego w środę dodanie do wspólnej dyskusji sprawozdań Jean-Paula
Gauzèsa w sprawie dwóch porozumień dotyczących opodatkowania dochodów z oszczędności
w formie wypłacanych odsetek pomiędzy Unią i odpowiednio San Marino (ECON, A6-0039/2004)
oraz Monako (ECON, A6-0042/2004).

Głos zabrał Daniel Marc Cohn-Bendit, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, który sprzeciwił się skreśleniu
oświadczenia w sprawie szczytu UE-Rosja i wniósł o wypowiedzenie się Parlamentu na temat propozycji
skreślenia tego punktu w drodze głosowania.

Głosowanie (Verts/ALE) (104 za, 130 przeciw, 22 wstrzymało się), Parlament odrzucił propozycję skreślenia
tego punktu, który został utrzymany w porządku dziennym.

Korekty głosowań:
za: Zsolt László Becsey, Mario Borghezio, Antonis Samaras, Alexander Stubb
przeciw: Véronique De Keyser, David Martin, Borut Pahor

Przewodniczący oświadczył, iż Nigel Farage skierował do Prezydium list, w którym powołując się na art.
132 Regulaminu wniósł o zastąpienie pytań ustnych w sprawie piłki nożnej w Unii Europejskiej (pkt 55)
pytaniem ustnym do Komisji w sprawie zatwierdzenia nowej Komisji. Uściślił on, iż owo pytanie ustne
zostało złożone po terminie, jednak zważywszy na okoliczności czuje się upoważniony do ponowienia
pytania na własną rękę.

Głos zabrał Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, aby umotywować swój wniosek.

W sprawie wniosku głos zabrali: Maciej Marian Giertych i Hannes Swoboda; ten ostatni zaproponował
dodatkowo, aby po ustaleniu porządku dziennego przejść bezpośrednio do oświadczenia w sprawie sytuacji
na Ukrainie.

Parlament odrzucił wniosek Nigela Farage.

Czwartek

Bez zmian

Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian.

Niniejszym porządek dzienny został ustalony.

*
* *

Przewodniczący, przychylając się do propozycji Hannesa Swobody, zadecydował o bezpośrednim rozpoczę-
ciu debaty na temat sytuacji na Ukrainie, przed otwarciem punktu dotyczącego jednominutowych wystą-
pień.
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