
8. 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 dnia 12 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydo-
bywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (16075/1/2004 — COM(2005)0170 — C6-0128/
2005 — 2003/0107(COD))
odesłany do komisji przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 18 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi
(promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG) (05571/6/2005 — 07788/2005 — COM(2005)0189 — C6-0129/2005
— 1992/0449B(COD))
odesłany do komisji przedm. właśc.: EMPL

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
13.05.2005.

9. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

Witold Tomczak przekazał Przewodniczącemu pismo z wnioskiem o interwencję Parlamentu u odpowied-
nich władz polskich w celu skorzystania z jego immunitetu parlamentarnego w toczącym się postępowaniu
sądowym w Sądzie Okręgowym w Wielkopolsce.

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

10. Skład komisji

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następującą nominację:

— komisja EMPL: Pier Antonio Panzeri.

11. Porządek dzienny

Przewodniczący poinformował o następujących zmianach zaproponowanych przez Konferencję Przewodni-
czących do porządku dziennego posiedzeń w dniach 25 i 26 maja 2005 roku:

Środa 25.05.2005

1. Termin składania poprawek ustalono na środę 18.05.2005 o godz. 12.00 w odniesieniu do następują-
cych sprawozdań:

— Hartmut Nassauer (LIBE — A6-0137/2005) w sprawie prania pieniędzy w tym finansowania terro-
ryzmu.

— Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (FEMM — A6-0132/2005) w sprawie zmian programów działań
w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

2. Następujące sprawozdania przesunięto na sesję miesięczną — czerwiec I:

— Herbert Bösch (CONT): Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finanso-
wych,

— Frederika Brepoels (ENVI — A6-0108/2005): Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólno-
cie (INSPIRE)

3. Sprawozdanie Petera Skinnera (ECON) w sprawie reasekuracji, które miało zostać poddane pod głoso-
wanie, zostanie omówione podczas debaty.
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