
2.2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

— Alyn Smith w sprawie położenia kresu ubóstwu (33/2005)

— Richard Corbett w sprawie UEFA (34/2005)

— Glenys Kinnock i Catherine Stihler w sprawie postępu w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
(35/2005)

— Glenys Kinnock w sprawie sytuacji Aung San Suu Kyi i promowania demokracji w Birmie
(36/2005)

8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Protokół ustalający możliwości połowu tuńczyka oraz równowartość finansową przewidzianą porozu-
mieniem pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru
dotyczącym połowów u brzegów Madagaskaru, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do
31 grudnia 2006 r.

9. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 999/2001 ustana-
wiającego przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczas-
tego zwyrodnienia mózgu, w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania środków przejściowych
(3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD)).

10. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Końcowy projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych w maju I i maju II (PE 357.269/PDOJ) został
rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 06.06.2005-09.06.2005

poniedziałek,

— bez zmian

wtorek,

— bez zmian

środa,

— Wniosek grupy PSE o zniesienie tury pytań do Rady (punkt 40 KPPD).

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który uściślił, że w rzeczywistości wniosek
dotyczy skrócenia tury pytań do 30 minut, aby umożliwić poświęcenie więcej czasu, do godz.
18.30 debatom popołudniowym, oraz Bill Newton Dunn w imieniu grupy ALDE w sprawie wniosku.

Parlament przyjął wniosek.

— Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, który zwrócił się o uzupełnienie tytułu
debaty w sprawie przygotowania Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) (punkt 28 KPPD)
wzmianką „przyszłość Unii Europejskiej po referendach w sprawie Traktatu Konstytucyjnego”, a Daniel
Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, poparł ten wniosek.

Parlament przyjął wniosek.
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Poniedziałek, 6 czerwca 2005 r.
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