
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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4. Wspólna debata w sprawie praw podstawowych (sprawozdania Kingi Gál i Claude'a Moraesa) zostanie
przyspieszona oraz wpisana po sprawozdaniu Cecilii Malmström.

5. Pytanie ustne do Komisji (ECON — O-0069/2005) w sprawie fuzji giełd w Unii i konstrukcji rynków
finansowych, zostaje dodane jako ostatni punkt porządku dziennego.

Termin złożenia:

— projekty rezolucji: środa 18.05.2005 o godz. 12.00

— poprawki i projekty wspólnej rezolucji: poniedziałek, 23.05.2005 o godz. 12.00

Czwartek 26.05.2005

1. Głosowanie nad projektami rezolucji w sprawie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
zostało przesunięte na sesję miesięczną — czerwiec I.

2. Termin składania poprawek i projektów wspólnej rezolucji na zakończenie debaty o broni lekkiej
(komitet przygotowawczy ONZ) został przesunięty na wtorek 24.05.2005 o godz. 12.00.

3. Następujące punkty zostaną poddane pod głosowanie:

— głosowanie końcowe w sprawie sprawozdania Niels Busk (AGRI — A6-0126/2005) w sprawie
środków wyjątkowych mających na celu wsparcie rynku (zgodnie z art. 52 ust. 3),

— projekt rezolucji, złożonej w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, zgodnie z art. 78
ust. 3, w sprawie porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Kolei Europejskich(CER) a Europejską
Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów określających warunki
korzystania z usług personelu mobilnego w zakresie interoperacyjności transgranicznej.

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

(Posiedzenie, zawieszone o godzinie 13:05, zostało wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Heide Rühle poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu 10.05.2005, ale jej nazwisko nie figu-
ruje na liście obecności.

Korekty głosowań:

Sprawozdanie Alejandro Cercas — A6-0105/2005

— poprawka 31
przeciw: Cem Özdemir, Othmar Karas

— poprawka 49
za: Antonio López-Istúriz White

— poprawka 52
za: Katerina Batzeli

*
* *

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.
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