
2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)
— Figueiredo Ilda, Markov Helmuth, Papadimoulis Dimitrios, Ribeiro Sérgio, Triantaphyllides

Kyriacos — Projekt rezolucji w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013
(B6-0065/2005).
odesłany przedmiot: FINP

— Garriga Polledo Salvador — Projekt rezolucji w sprawie jednolitego rynku usług finansowych
(B6-0066/2005).
odesłany przedmiot: ECON

— Muscardini Cristiana — Projekt rezolucji w sprawie „8. marca: Europejski dzień walki
z przemocą wobec kobiet i okaleczaniem narządów płciowych (FGM)” (B6-0067/2005).
odesłany przedmiot: FEMM

opinia: DEVE
— Muscardini Cristiana — Projekt rezolucji w sprawie europejskich norm użytkowania tras nar-

ciarskich (B6-0082/2005).
odesłany przedmiot: IMCO

opinia: ENVI, REGI

2.2) projekty zaleceń (art. 114 Regulaminu)
— Alvaro Alexander Nuno, w imieniu grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz

Europy — Projekt zalecenia dla Rady w sprawie wspólnych rozwiązań na poziomie UE mają-
cych na celu zapobieganie wszelkiego rodzaju atakom terrorystycznym, ich zwalczanie
i naprawę skutków (B6-0081/2005).
odesłany przedmiot: LIBE

opinia: AFET

2.3) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)
— Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, Caroline Lucas, Vittorio Emanuele Agnoletto i Harlem

Désir, w sprawie tsunami oraz wprowadzenia międzynarodowego podatku (0002/2005)
— Maciej Marian Giertych, Godfrey Bloom i Patrick Louis, w sprawie 60. rocznicy wyzwolenia

Warszawy (0003/2005)
— Graham Watson, w sprawie Singapuru (0004/2005)

4. Skład komisji

Na wniosek grupy Verts/ALE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisji DEVE:

— Margrete Auken

5. Porządek dzienny

Porządek obrad został ustalony (pkt 10 protokołu z dnia 10.01.2005) i rozesłana została errata do porządku
dziennego (PE 352.950/OJ/COR).

Przewodniczący oznajmił też, że zgodnie z art. 144 Regulaminu posłowie będą mieli możliwość przedsta-
wienia jednominutowych wystąpień na zakończenie jutrzejszego uroczystego posiedzenia, do godz. 10.00.

Ponieważ Rada nie zasięgnęła jeszcze opinii Parlamentu, głosowanie nad zaleceniami Broka (pkt 9 porządku
dziennego) i Barona Crespo (punkty 10 i 11 porządku dziennego) zostaje przełożone na kolejne posiedzenie
plenarne Parlamentu.

Niniejszym porządek dzienny został ustalony.
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