
— Bart Staes, w imieniu komisji CONT, do Komisji: Współpraca w ramach władzy budżetowej
przy podziale i możliwości wykorzystania płatności pieniężnych, dokonanych w wyniku poro-
zumienia między Komisją, Państwami Członkowskimi i Philip Morris w sprawie zwalczania
oszustw (B6-0232/2005);

— Jo Leinen, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Aspekty instytucjonalne Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych (B6-0233/2005);

— Karl-Heinz Florenz, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Strategia Rady na Seminarium Eksper-
tów Rządowych w sprawie zmian klimatu (B6-0234/2005);

— Karl-Heinz Florenz, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia Komisji na Seminarium
Ekspertów Rządowych w sprawie zmian klimatu (B6-0235/2005).

3.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)
— Garriga Polledo Salvador — Projekt rezolucji w sprawie realizacji umowy odnośnie inwestowa-

nia 3% PKB w badania i rozwój (R&D) (B6-0271/2005).
odesłany komisja przedm. właśc. ITRE

opinia BUDG, ECON

3.3) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)
— Albert Jan Maat, Camiel Eurlings, Niels Busk, Edith Mastenbroek i Struan Stevenson, w sprawie

wyboru jednej siedziby dla Parlamentu Europejskiego (21/2005)

5. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

— Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie
dostępu do rynku.

6. Porządek dzienny

Porządek dzienny został ustalony (punkt 13 Protokołu z 11_04.2005) i rozesłana została errata do porządku
dziennego (PE 356.376/OJ/COR), do którego zaproponowano następującą zmianę:

środa

— wniosek do komisji DEVE o przełożenie na późniejszą sesję miesięczną sprawozdania w sprawie pro-
jektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współ-
pracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej [COM(2004)0629 — C6-0128/2004 — 2004/0220
(COD)]
Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0060/2005).

Parlament przyjął wniosek.

Przewodniczący zaznaczył ponadto, że posłowie będą mieli możliwość jednominutowych wystąpień zgodnie
z art. 144 Regulaminu po oświadczeniu Komisji: Sytuacja Romów w Unii Europejskiej (punkt 57 Porządku
dziennego).

Porządek dzienny został tym samym ustalony.

7. Przestrzeganie praw człowieka na świecie oraz polityka UE (2004 r.) (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2004 oraz
polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2004/2151(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Simon Coveney (A6-0086/2005)

Simon Coveney przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Nicolas Schmit (urzędujący Przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji).
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