
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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Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 39/2005 Komisji Europej-
skiej (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.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 45/2005 Komisji Europej-
skiej (C6-0370/2005 — SEC(2005)1360 końcowy).

Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporzą-
dzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r., z zastrzeżeniem przyjęcia uprzednio podstawy prawnej.

7. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013
program szczegółowy „Walka z przemocą (Daphne)” w ramach programu ogólnego „Prawa pod-
stawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 [05] — C6-0388/2005 — 2005/0037A(COD)).
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM

opinia: BUDG, LIBE

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 61/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1411
— C6-0400/2005 — 2005/2235(GBD)).
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczni-
czych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr
726/2004 (COM(2005)0567 — C6-0401/2005 — 2005/0227(COD)).
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, IMCO

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 62/2005 — Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1485
— C6-0402/2005 — 2005/2236(GBD)).
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Projekt budżetu korygującego nr 6 na rok budżetowy 2005 — Ogólne zestawienie dochodów i
wydatków — Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 — 2005/
2159(BUD)).
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

opinia: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego rozporządzenie(WE) Nr 533/2004
(COM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS)).
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania
— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/

388/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w kwestii okresu sto-
sowania minimalnej stawki standardowej (COM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051
(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Becsey Zsolt László (A6-0323/2005).

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady określającej szczegółowe
zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG, pod-
atnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, lecz mającym siedzibę w innym Państwie
Członkowskim (COM(2004)0728 [03] — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS)) — Komisja
Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Becsey Zsolt László (A6-0324/2005).
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