
— Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego finansowania działań
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w zakresie działania w odpowiedzi na zanieczysz-
czenia powodowane przez statki i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002
(COM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)).

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

opinia: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

— Projekt rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów tuńczyka i rekompen-
satę finansową przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną
Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów
(COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)).

odesłany komisja przedm. właśc.: PECH

opinia: DEVE, BUDG

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zawierającej sprostowanie do dyrek-
tywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)).

odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

opinia: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

— Projekt rozporządzenia Rady w sprawie dostępu do pomocy zewnętrznej Wspólnoty (8977/2005 —
C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)).

odesłany komisja przedm. właśc.: DEVE

opinia: AFET, INTA, BUDG

— Projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji
dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 —
2005/0059(CNS)).

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

3. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ogłoszenie propozycji
zgłoszonych rezolucji)

Debata odbyła się dnia 11.04.2005 (pkt 15 protokołu z dnia 11.04.2005).

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Jean-Marie Cavada, w imieniu komisji LIBE, w sprawie postępów poczynionych w roku 2004 przy
tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (art. 2 i 39 Traktatu o
Unii Europejskiej) (B6-0327/2005)

4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i
państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o
przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. BOLIWIA

— Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0361/2005);

— Pasqualina Napoletano i Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE, na temat sytuacji w Boliwii
(B6-0362/2005);
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— Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda i Eva
Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0365/2005);

— Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo i Athanasios
Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0367/2005);

— Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Bernd Posselt w imieniu grupy
PPE-DE, na temat sytuacji w Boliwii (B6-0376/2005).

II. WOLNOŚĆ PRASY W ALGIERII

— Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, na temat Algierii (B6-0359/2005);

— Pasqualina Napoletano i Raimon Obiols i Germà w imieniu grupy PSE, na temat wolności prasy w
Algierii (B6-0363/2005);

— Hélène Flautre i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, na temat wolności prasy w
Algierii (B6-0366/2005);

— Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, na temat wolności prasy w Algierii (B6-0368/2005);

— Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, na temat wolności prasy w Algierii (B6-0380/2005);

— Luisa Fernanda Rudi Ubeda w imieniu grupy PPE-DE, na temat wolności prasy w Algierii
(B6-0381/2005).

III. AZERBEJDŻAN

— Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, na temat Azerbejdżanu (B6-0360/2005);

— Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, na temat
Azerbejdżanu (B6-0364/2005);

— Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, na temat Azerbejdżanu (B6-0369/2005);

— Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi i Bernd Posselt w imieniu grupy
PPE-DE, na temat Azerbejdżanu(B6-0375/2005);

— Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, na temat Azerbejdżanu (B6-0378/2005);

— Marie Anne Isler Béguin i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, na temat łamania praw
człowieka w Azerbejdżanie (B6-0379/2005);

— Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy UEN, na temat łamania praw człowieka w Azerbejdżanie
(B6-0382/2005).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

5. Walka z teroryzmem (debata)

Plan działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie planu działania
Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu [2004/2214(INI)] — Komisja Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Ataki terrorystyczne: zapobieganie, przygotowanie i odpowiedź

Sprawozdanie dotyczące projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie zapobiegania,
przygotowania i odpowiedzi na ataki terrorystyczne [2005/2043(INI)] — Komisja Wolności Obywatel-
skich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)
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