
PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI

Wiceprzewodniczący

6. Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

W związku z dzisiejszym posiedzeniem Konferencji Przewodniczących Przewodniczący zaproponował
następujące zmiany w porządkach dziennych posiedzeń z 27 i 28.04.2005:

środa

Oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej (punkt 57), terminy składania doku-
mentów zostały przesunięte na:

— projekty rezolucji: 20.04.2005, godz.12

— poprawki i wspólne projekty rezolucji: 25.04.2005, godz.12.

czwartek

Sprawozdanie Carmen Fraga Estévez: Trwała eksploatacja zasobów rybnych w Morzu Śródziemnym (punkt
71) zostało wycofane.

Parlament wyraził zgodę na powyższe zmiany.

7. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (11979/1/
2004 — 16120/2004 — COM(2005)0083 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 8 marca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań niefinansowych
przez poszczególne sektory instytucjonalne (15235/1/2004 — COM(2005)0135 — C6-0091/2005
— 2003/0296(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 4 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich
odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji
i preparatów niebezpiecznych (stosowanie ftalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla
dzieci) (05467/1/2005 — 01182/2005 — COM(2005)0143 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
15.04.2005.

8. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Luca Romagnoli przekazał przewodniczącemu wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez
Bruno Gollnischa w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce we Francji.

Bruno Gollnisch wyraził zgodę.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).
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