
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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