
Dzień posiedzenia: 12.05.2005

Przyszłość Europy sześćdziesiąt lat po Drugiej Wojnie Światowej — B6-0290/2005

— ustęp 1, druga część
za: Antonio López-Istúriz White

— rezolucja (całość)
przeciw: Jeffrey Titford

Roberto Musacchio powiadomił, że nie zamierzał uczestniczyć w głosowaniu nad tą rezolucją, i że jego
głos „przeciw” został oddany przez pomyłkę.

Sprawozdanie Luis Herrero-Tejedor — A6-0111/2005

— poprawka 12
przeciw: Vittorio Agnoletto

Anna Elżbieta Fotyga powiadomiła, że była obecna na posiedzeniach w dniach 11 i 12.05.2005 r., ale jej
nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Den Dover powiadomił, że podczas obrad w dniu 11.05.2005 przez pomyłkę podpisał się w miejsce prze-
znaczone na nazwisko Avril Doyle.

*
* *

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Knessetu, pod przewodnictwem Naomi Blumen-
thal, Przewodniczącej delegacji do spraw stosunków z Parlamentem Europejskim, która zajęła miejsce na
trybunie honorowej.

4. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący zgłosił, że dwóch posłów zostało zatrzymanych w zeszłym tygodniu na lotnisku w Hawa-
nie i, że zakazano im wjazdu na Kubę, gdzie planowali wziąć udział w spotkaniu, którego celem było
promowanie kubańskiego społeczeństwa obywatelskiego. Przewodniczący uściślił, że posłowie nie byli
uczestnikami oficjalnej delegacji, mimo to potępił incydent, jak uczyniła to Rada i Komisja. Dorzucił, że
Oswaldo Payá, laureat Nagrody im. Sacharowa z 2002 r., wyraził się krytycznie w stosunku do spotkania o
którym mowa, określając je mianem „oszustwa”, i zachęcając posłów do tego, by w lepszy sposób pozyski-
wali informacje na temat imprez, w których zamierzają uczestniczyć.

5. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:
— * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Wspól-

notą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM
(2004)0829 — C6-0011/2005 — 2004/0289(CNS)) — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca Costa Paolo (A6-0100/2005).

— Sprawozdanie w sprawie „Badań nad bezpieczeństwem — następny etap” (COM(2004)0590
— 2004/2171(INI)) — Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca Klich Bogdan (A6-0103/2005).
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