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Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10:00.

2. Składanie dokumentów
Złożono następujące dokumenty przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla
rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/
93 (COM(2005)0112 — C6-0089/2005 — 2005/0032(COD)).
odesłany przedmiot: ECON

opinia: ITRE

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach
Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1434/98 (COM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS)).
odesłany przedmiot: PECH

— Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a directive of the European
Parliament and of the Council relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
(recast) (COM(2004)0486 [01] — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD)).
odesłany przedmiot: ECON

opinia: JURI

— Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a directive of the European
Parliament and of the Council on the capital adequacy of investment firms and credit institutions
(recast) (COM(2004)0486 [02] — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD)).
odesłany przedmiot: ECON

opinia: JURI

3. Doping w sporcie (debata)

Pytanie ustne wnieśli: Nikolaos Sifunakis, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Zwalczania dopingu
w sporcie (B6-0168/2005)

Nikolaos Sifunakis zadał pytanie ustne.

Joe Borg (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Manolis Mavrommatis w imieniu grupy PPE-DE, Teresa Riera Madurell w imieniu grupy PSE,
Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Bennahmias w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Toussas
w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Pál Schmitt, Christa Prets, Hans-Peter Martin,
Christopher Beazley i Joe Borg.

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Nikolaos Sifunakis, w imieniu komisji CULT, w sprawie zwalczania dopingu w sporcie (B6-0215/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 14.04.2005
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