
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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— * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 90/424/EWG w
sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 —

2005/0063(CNS)) — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sprawozdawca: Figueiredo Ilda (A6-0326/2005).

— * Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnotowych środków zwal-
czania ptasiej grypy (COM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS)) — Komi-
sja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sprawozdawca: Parish Neil (A6-0327/2005).

— *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu
dodatkowego do umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Euro-
pejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Południowej Afryki z dru-
giej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu-
bliki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
(12075/2005 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC)) — Komisja Rozwoju.
Sprawozdawca: Martínez Martínez Miguel Angel (A6-0328/2005).

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (COM(2005)0357 — C6-0374/2005
— 2005/0145(CNS)) — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Rosati Dariusz (A6-0329/2005).

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Andrzeja
Pęczaka, byłego posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2128(IMM)) — Komisja Prawna.
Sprawozdawca: Berger Maria (A6-0330/2005).

— Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Giovanniego
Claudio Favy (2005/2174(IMM)) — Komisja Prawna.
Sprawozdawca: Lehne Klaus-Heiner (A6-0331/2005).

— Sprawozdanie, w formie zmienionej przez Radę, w sprawie projektu budżetu korygującego
Unii Europejskiej nr 6 na rok budżetowy 2005 — Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości –
Ustanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (N6-0028/2005 — C6-0404/2005 – 2005/
2159(BUD)) (A6-0336/2005)

— Sprawozdanie w sprawie międzyinstytucjonalnego porozumienia dotyczącego poprawy proce-
dury budżetowej (B6-0615/2005 — 2005/2237(INI)) – Komisja Budżetowa —

Sprawozdawca: Böge Reimer (A6-0356/2005).

2.2) zalecenia do drugiego czytania

— ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu
przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzenia we
Wspólnocie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz uchylenie rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 3051/95 (06919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD)) —
Komisja Transportu i Turystyki —
Sprawozdawca: Costa Paolo (A6-0325/2005).

3) przez posłów

3.1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu)

— (O-0106/2005), Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Wygaśnięcie dyrek-
tywy 1999/85/WE dotyczącej stosowania obniżonej stawki VAT do usług pracochłonnych
(B6-0342/2005)

3.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

— Garriga Polledo Salvador — Projekt rezolucji w sprawie elastyczności przepisów dotyczących
wieku emerytalnego (B6-0614/2005).

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

— Cirino Pomicino Paolo, Lombardo Raffaele — Projekt rezolucji w sprawie wznowienia euro-
pejskiego procesu konstytucyjnego (B6-0617/2005).

odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO
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3.3) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu)

— Kudrycka Barbara, w imieniu grupy PPE-DE — Projekt zalecenia dla Rady w sprawie walki z
handlem ludźmi — podejście zintegrowane oraz propozycje planu działania (B6-0613/2005).
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

opinia: FEMM

3.4) propozycje zmian w Regulaminie (art. 202 Regulaminu)

— Corbett Richard — Projekt zmiany w regulaminie Parlamentu Europejskiego — Zmiana arty-
kułu 158 (B6-0616/2005).
odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO

3.5) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

— Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer i Luca Romagnoli, w sprawie braku demokracji oraz nierów-
nego traktowania partii politycznych w Bułgarii (67/2005);

— Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck i
Konrad Szymański, w sprawie nowych technologii informacyjnych i ich wpływu na dzieci
(68/2005);

— Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir i Alexander Nuno
Alvaro, w sprawie zwalczania rasizmu w piłce nożnej (69/2005);

— Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta i Sergio
Berlato, w sprawie konieczności wprowadzenia klauzul społecznych i ochrony środowiska
podczas negocjacji WTO w Hongkongu (70/2005).

8. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament
w trakcie 1. i 2. wrześniowej sesji miesięcznej 2005 r. został rozesłany.

9. Porządek dzienny

Porządek obrad został ustalony (pkt 16 protokołu z dnia 17.11.2005) i rozesłana została errata do porządku
dziennego (PE 364.133/OJ/COR), gdzie zaproponowano wprowadzenie następujących zmian:

czwartek

— 37 posłów złożyło wniosek o odesłanie do komisji, na podstawie art. 168 Regulaminu, sprawozdania
Mitchella (A6-0060/2005 — Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gos-
podarczej) (pkt 68 porządku dziennego). Termin głosowania nad tym wnioskiem wyznaczono w tym
samym czasie co głosowanie nad ww. sprawozdaniem.

Parlament zatwierdził tę procedurę.

— Martin Schulz w imieniu grupy PSE wniósł o włączenie do porządku dziennego oświadczenia Komisji
w sprawie decyzji słowackiego rządu, dotyczącej ponownego podporządkowania policji wojsku w
odniesieniu do niektórych obszarów działania.

Głos zabrali: w sprawie wniosku: Peter Mandelson (członek Komisji), który zauważył, że odpowiedzialny za
te sprawy wiceprzewodniczący Komisji F. Frattini nie będzie obecny w dniu następnym i w związku z tym
nie będzie mógł wygłosić oświadczenia, ale jeżeli Parlament wyrazi takie życzenie, będzie mógł wygłosić je
na jednej z kolejnych sesji miesięcznych; Monika Beňová, Peter Šťastný i Hannes Swoboda, ten ostatni w
sprawie wystąpienia Petera Mandelsona.

W GE (przy 181 głosach za, 130 głosach przeciw, 5 wstrzymujących się), Parlament przyjął wniosek.

Rzeczony punkt został wpisany do czwartkowego porządku dziennego.
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