
7. Zatwierdzenie przez Radę stanowiska Parlamentu przyjętego w pierwszym
czytaniu (art. 66 Regulaminu)

Rada powiadomiła, zgodnie z art. 251 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, o przyjęciu
przez nią stanowiska Parlamentu przyjętego w pierwszym czytaniu:

— w dniu 9 marca 2004 roku w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycz-
nej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (2002/0306 (COD));

— w dniu 30 marca 2004 roku w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartoś-
ciowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE
(2003/0045(COD));

— w dniu 20 kwietnia 2004 roku w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym
powietrzu (2003/0164(COD));

— w dniu 22 kwietnia 2004 roku w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczy-
niają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz posza-
nowania praw człowieka i podstawowych wolności (2003/0250(COD)).

Powyższe akty zostały więc przyjęte i zostaną podpisane przez Przewodniczącego Parlamentu
i Przewodniczącego Rady, zgodnie z artykułem 68 Regulaminu.

8. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Projekt końcowy porządku dziennego posiedzenia plenarnego z grudnia (PDOJ 350.905) został rozesłany,
a następnie, zgodnie z art. 132 Regulaminu, zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach od 13 do 16 grudnia 2004 r.

poniedziałek

— bez zmian

wtorek

— bez zmian

środa

— Grupa Verts/ALE wniosła, by sprawozdanie Moscovici — A6-0061/2004 Postępy osiągnięte przez
Rumunię na drodze do przystąpienia zostało wpisane do porządku dziennego posiedzenia następnej
sesji.

Głos zabrała Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, motywując wniosek.

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE.

Parlament odrzucił wniosek.

— Grupa PSE i ALDE wniosła, by sprawozdanie Coelho — A6-0029/2004 Jednolity wzór wizy/Jednolity
wzór dokumentu pobytowego zostało wpisane do porządku dziennego posiedzenia następnej sesji.
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Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, motywując wniosek.

Głos zabrał Carlos Coelho (sprawozdawca).

W GE (przy 141 głosach za, 111 głosach przeciw, 7 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

— Grupy PSE i Verts/ALE wniosły, by sprawozdanie Coelho — A6-0052/2004 Przestêpczoœæ samocho-
dowa o wymiarze transgranicznym zostało poddane pod głosowanie w środę, zgodnie z art. 131 Regu-
laminu.

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, motywując wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrali: Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, wnosząc, by w trakcie debaty na temat przygo-
towania posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 17 grudnia 2004 r. (pkt 33 PDOJ) poruszony został temat
dziecięcej prostytucji w Kambodży; Hannes Swoboda, który zasugerował, by Przewodniczący zwrócił listow-
nie uwagę rządu Kambodży na tę kwestię (Przewodniczący zobowiązał się do tego) oraz Marco Pannella,
który wyraził pragnienie, by list Przewodniczącego dotyczył ogólnej sytuacji w tym kraju. (Przewodniczący
odrzucił tę propozycję).

czwartek

— bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

9. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę
Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio López-Istúriz White, Csaba Sándor Tabajdi, Gyula Hegyi, Marios
Matsakis, Panagiotis Beglitis, Alexander Nuno Alvaro, James Nicholson, Richard Howitt, Ashley Mote, Luis
Yañez-Barnuevo García, Theresa Villiers, David Martin, Urszula Krupa, James Hugh Allister, Libor Rouček,
Zbigniew Zaleski, Othmar Karas, Hélène Flautre i Mario Borghezio.

Głos zabrał Bernd Posselt, zgłaszając wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu (Przewodniczący
odebrał mu głos, ponieważ wystąpienie posła nie było w rzeczywistości wnioskiem w sprawie przestrzega-
nia Regulaminu).

10. Postępy Turcji na drodze do przystąpienia (debata)

Sprawozdanie w sprawie regularnego sprawozdania 2004 i zalecenia Komisji Europejskiej dotyczących
postępów Turcji na drodze do przystąpienia [COM(2004)0656 — C6-0148/2004 — 2004/2182(INI)]
— Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Camiel Eurlings (A6-0063/2004).

Camiel Eurlings (sprawozdawca) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Olli Rehn (członek Komisji) i Atzo Nicolaï (urzędujący Przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Emma
Bonino w imieniu grupy ALDE, i Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE.
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