
11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisji ECON:

— The strategic review of the International Monetary Fund (1)(2005/2121(INI))

(opinia: AFET, DEVE, INTA)

— The taxation of undertakings in the European Union: a common consolidated corporate tax base (1)
(2005/2120(INI))

komisji ITRE:

— Wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw (2005/2123(INI))

(opinia: ECON, EMPL)

— Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą odnawialnych źródeł energii (2005/2122(INI))

(opinia: ENVI)

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (artykuł 192 ustęp 1 Regulaminu)

komisji PETI:

— Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za 2004 r. Europejskiego Rzecznika Praw Obywatel-
skich (2005/2136(INI))

— Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Délibérations de la commission des péti-
tions au cours de l'année parlementaire 2004 — 2005 (1) (2005/2135(INI))

12. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament
w trakcie sesji miesięcznych kwietniowych: I i II został rozesłany.

13. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Projekt końcowy porządku dziennego posiedzenia plenarnego z lipca został rozesłany, a następnie, zgodnie
z art. 132 Regulaminu, zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 04.07.2005 — 07.07.2005

poniedziałek

— Wniosek grupy ALDE majacy na celu, aby sprawozdania Kurt Joachim Lauk (punkt 2 Projektu Porządku
Dziennego (PPD)) i Jules Maaten (punkt 3 PPD) stały się przedmiotem wspólnej dyskusji.

Głos zabrali: Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, który uzasadnił wniosek, i Pervenche Berès, przewodni-
cząca komisji ECON.

Parlament przyjął wniosek.

wtorek

— Wniosek komisji AGRI majacy na celu, aby sprawozdanie Niels Busk (A6-0126/2005), przewidziane w
czasie głosowania we wtorek (punkt 76 PPD), zostało odesłane do komisji na podstawie artykułu 168
ustęp1 Regulaminu.

Głos zabrał Joseph Daul, przewodniczący komisji AGRI, który uzasadnił wniosek.

(1) Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.
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