
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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Parlament przyjął wniosek.

— Wniosek grupy PSE majacy na celu wycofanie z porządku dziennego tury pytań do Komisji i zastąpie-
nie jej wspólną dyskusją nad Funduszami Strukturalnymi (punkty 10, 11, 12, 13, 14 i 15 PPD).

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który, po złożeniu w imieniu swojej grupy kondolencji
rodzinie Filipa Adwenta, uzasadnił wniosek, Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, i Bill Newton
Dunn w imieniu grupy ALDE.

W GE (przy 134 głosach za, 70 głosach przeciw, 14 wstrzymało się), Parlament przyjął wniosek.

środa

— Wniosek Othmara Karasa i trzydziestu ośmiu innych posłów mający na celu dopisanie do porzadku
dziennego oświadczenia Komisji w sprawie sytuacji w Bułgarii po wyborach i w sprawie postępów
Rumunii i Bułgarii na drodze do przystąpienia.

Głos zabrali: Othmar Karas, który uzasadnił wniosek, Hartmut Nassauer w imieniu grupy PPE-DE, i Graham
Watson w imieniu grupy ALDE.

W GI (autorzy) (110 za, 93 przeciw, 21 wstrzymujących się), Parlament przyjał wniosek.

Rebecca Harms i Othmar Karas zgłosili, że mieli zamiar głosować za wnioskiem. Erika Mann zgłosiła, że
miała zamiar głosowac przeciw wnioskowi.

Ten punkt został wpisany na koniec porządku dziennego ze środy.

Termin złożenia:

— projekty rezolucji: wtorek 5.07.2005, godz. 10.00.

— poprawki i wspólne projekty rezolucji: środa, 6.07.2005, godz. 10.00.

czwartek

— Wniosek komisji LIBE mający na celu potwierdzenie przez Parlament Europejski odrzucenia w czasie
sesji plenarnej sprawozdania Claude Moraes (A6-0139/2005) odesłanego do komisji (pkt 8.3 protokołu z
dnia 26.05.2005) poprzez przyjęcie rezolucji legislacyjnej zamykającej procedurę konsultacji.

Parlament przyjął wniosek.

Głosowanie odbędzie się w czwartek.

— Wniosek komisji LIBE mający na celu ustalenie dodatkowego terminu na przeanalizowanie sprawozda-
nia Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005) odesłanego do komisji (pkt 6.8 protokołu z dnia
07.06.2005).

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrali: Jean-Marie Cavada, Przewodniczący Komisji LIBE, i Hannes Swoboda.

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

14. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę
Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karat-
zaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell,
Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula
Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen i Simon Busuttil.
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