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PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.05.

2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Umberto Pirilli poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 17.11.2005, ale jego nazwisko nie
figuruje na liście obecności.

*
* *

Korekty do głosowania złożone po terminie (ponad dwa tygodnie po głosowaniu) i niemogące zostać uwz-
ględnione w końcowej wersji protokołu.

Dzień posiedzenia: 26.10.2005

Projekt rezolucji RC-B6-0551/2005: Biotechnologie

— punkt uzasadnienia M
przeciw: Nathalie Griesbeck
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Dzień posiedzenia: 27.10.2005

Projekt budżetu ogólnego na rok 2006

— poprawka 460, druga część
za: Lars Wohlin

*
* *

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie na temat porwań osób w Iraku, w tym mających niedawno miejsce
porwań dwóch obywateli Unii Europejskiej. Stwierdził on, że Parlament musi aktywnie uczestniczyć w
kampanii uczulającej społeczeństwo na tę sprawę i mającej na celu ich uwolnienie.

Przewodniczący wygłosił również oświadczenie nawiązujące do Światowego Dnia AIDS, obchodzonego w
następnym dniu, oraz podkreślił, jak konieczna jest mobilizacja sił w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza na
rzecz uświadomienia europejskim obywatelom faktu, że pandemia ta zatacza coraz szersze kręgi.

4. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą nominację:

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą: Iles Braghetto.

5. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

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

komisja BUDG:

— Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżeto-
wej (2005/2237(INI))

(opinia: AFCO)

6. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2005 Komisji Europej-
skiej (C6-0308/2005 — SEC(2005)1188 końcowy).

Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporzą-
dzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC38/2005 Komisji Europejskiej
(C6-0325/2005 — SEC(2005)1274 końcowy).

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków w
całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r.

*
* *
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