
6. Skład komisji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisji INTA: Jan Christian Ehler nie jest już członkiem tej komisji,

— komisji BUDG: Richard James Ashworth zamiast Dena Dovera,

— komisji ECON: Jan Christian Ehler,

— komisji ITRE: Den Dover zamiast Richarda Jamesa Ashwortha.

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisji EMPL: Joel Hasse Ferreira zamiast Fausta Correi,

— komisji LIBE: Fausto Correia.

7. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:
— * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego środki odbudowy

zasobów soli w Zachodnim Kanale la Manche i Zatoce Biskajskiej (COM(2003)0819
— C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS)) — Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Morillon Philippe (A6-0050/2005).

— * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia metod
odtworzenia południowej populacji morszczuka europejskiego i homara u wybrzeży Kanta-
brii i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
850/98 (COM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS)) — Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Miguélez Ramos Rosa (A6-0051/2005).

— * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia przystąpienia
Wspólnoty Europejskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin,
z poprawkami wprowadzonymi w Genewie dnia 19 marca 1991 r. (COM(2004)0798
— C6-0010/2005 — 2004/0275(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca Daul Joseph (A6-0052/2005).

— ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą-
cej używania systemu ochrony przed uderzeniami czołowymi w pojazdach silnikowych oraz
zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (COM(2003)0586 — C5-0473/2003 — 2003/
0226(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Hedkvist Petersen Ewa (A6-0053/2005).

— Sprawozdanie
1. * w sprawie projektu dyrektywy Rady dotyczącej specjalnej procedury przyjmowania

obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (COM(2004)0178
— C6-0011/2004 — 2004/0061(CNS);

2. * w sprawie projektu zalecenia Rady mającego na celu ułatwienie przyjmowania obywa-
teli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej
(COM(2004)0178 — C6-0012/2004 — 2004/0062(CNS);

3. ***I w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady mającego na celu
ułatwienie wydawania przez Państwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych
dla naukowców będących obywatelami państw trzecich podróżujących w celu prowadze-
nia badań naukowych we Wspólnocie Europejskiej (COM(2004)0178 — C6-0013/2004
— 2004/0063(COD)) — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych

Sprawozdawca: Peillon Vincent (A6-0054/2005).
— Sprawozdanie w sprawie żeglugi bliskiego zasięgu 2004/2161(INI)) — Komisja Transportu

i Turystyki
Sprawozdawca: Navarro Robert (A6-0055/2005).
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