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Wiceprzewodniczący

8. Skład Parlamentu

Antonio De Poli poinformował o swoim wyborze na czlonka rady regionalnej Wenecji.

Sprawowanie w/w urzędu, zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu w sprawie wyboru przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego w powszechnym głosowaniu bezpośrednim, jest nie do pogodzenia z funkcją przedstawiciela
do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym Parlament, na podstawie art. 4 ust. 4 Regulaminu, stwier-
dza wakat mandatu z dniem 16 maja 2005r. i informuje o tym fakcie właściwe Państwo członkowskie.

9. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący informuje, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego
stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na
temat:

— Wspólne stanowisko Rady mające na celu przyjęcie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji
polityk gospodarczych (09817/2005 — COM(2005)0272 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, rozpoczyna się jutro, dn.
24.06.2005.

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11. Korekty do głosowania na poprzednich posiedzeniach

Następująca posłanka powiadomiła o poniższych poprawkach w głosowaniu:

Posiedzenie z dnia 08.06.2005

Sprawozdanie Reimer Böge — A6-0153/2005

— ustęp 50, pierwsza część
przeciw: Bernadette Bourzai

— poprawka 33
przeciw: Bernadette Bourzai

12. Głosowanie (ciąg dalszy)

12.1. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji
i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwu-
dziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu
i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwór-
cze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości — CMR) [COM(2004)
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