
10. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Zostały rozesłane komunikaty Komisji o działaniach podjętych na skutek stanowisk i rezolucji przyjętych
przez Parlament w trakcie pierwszej i drugiej sesji w grudniu 2004 r. oraz pierwszej i drugiej sesji
w styczniu 2005 r.

11. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/2005
upadły, ponieważ nie uzyskano wymaganej liczby podpisów.

12. Kalendarz sesji miesięcznych na rok 2006

Konferencja Przewodniczących poinformowała o propozycji dotyczącej kalendarza sesji miesięcznych na rok
2006. Propozycja ta brzmi następująco:

od 16 do 19 stycznia
1 — 2 lutego
od 13 do 16 lutego
od 13 do 16 marca
22 — 23 marca
od 3 do 6 kwietnia
26 i 27 kwietnia
od 15 do 18 maja
31 maja — 1 czerwca
od 12 do 15 czerwca
od 3 do 6 lipca
od 4 do 7 września
od 25 do 28 września
11 — 12 października
od 23 do 26 października
od 13 do 16 listopada
29 — 30 listopada
od 11 do 14 grudnia

Termin złożenia poprawek został wyznaczony na poniedziałek 11.04.2005 o godz. 19.00, a głosowanie
odbędzie się w środę 13.04.2005 o godz. 12.00.

13. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Końcowy projekt porządku dziennego pierwszego i drugiego posiedzenia plenarnego w kwietniu (PE
356.376/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 11.04.2005 — 14.04.2005

z poniedziałku,

— bez zmian

z wtorku,

— Wniosek grupy Verts/ALE mający na celu włączenie oświadczenia Komisji w sprawie nielegalnego
importu kukurydzy Bt10 do Unii Europejskiej.

Głos zabrali: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, który uzasadnił wnio-
sek, i Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE.

W GE (przy 114 głosach za, 114 przeciw, 3 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrali: Hannes Swoboda i Paweł Bartłomiej Piskorski.
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