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PRZEBIEG POSIEDZENIA

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.

2. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację ze Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei
pod przewodnictwem Lee Sang-deuk, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.

3. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty

1) przez Radę i Komisję:

— Projekt decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do regulaminu nr 94 Europejskiej Komisji
Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji
ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz do regulaminu
nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe
w przypadku zderzenia bocznego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (07590/2005 — C6-0209/
2005 — 2004/0243(AVC)).
odesłany komisja przedm. właśc. INTA

opinia: TRAN

2) przez komisje parlamentarne:

2.1) sprawozdania:
— * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady

nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych w nim niektórych
przepisów dotyczących wykonania budżetu (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/
0288(CNS)) — Komisja Handlu Zagranicznego.
Sprawozdawca: Martin David (A6-0154/2005).

— Sprawozdanie w sprawie rybołówstwa przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju
rybnego (2004/2262(INI)) — Komisja Rybołówstwa.
Sprawozdawca: Stevenson Struan (A6-0155/2005).

— ***I Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady doty-
czącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspól-
noty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem
(COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD)) — Komisja Kontroli Budżetowej.
Sprawozdawca: Duchoň Petr (A6-0156/2005).

— ***I Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jącej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się
do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów
niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje tok-
syczne ze względu na zagrożenie rozrodczości— c/m/r) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004
— 2004/0225(COD)) — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Florenz Karl-Heinz (A6-0163/2005).
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