
Irina Zarikova (nr 934/2005);
Marion Gerlach (nr 935/2005);
Martina Kurz (nr 936/2005);
Gunther Gamst (nr 937/2005);
Ernest Wixmerten (nr 938/2005);
Gerard Keuls (nr 939/2005);
Thomas Kollhoff (nr 940/2005);
Franz Koettnitz (nr 941/2005);
Axel Gabriel (nr 942/2005);
Joy Bell (nr 943/2005);
Oisin Jones-Dillon (nr 944/2005);
Creezy Courtoy (nr 945/2005);
Selliah Senthivel (nr 946/2005);
Antoni Paprocki (Social Committee) (nr 947/2005);
Dagmar Sidlo (nr 948/2005);
Michael N. Joannides (Michael N. Joannides Manufacturing and Trading LTD) (nr 949/2005);
Arja Salmu (nr 950/2005);
Leila Hampaala (nr 951/2005);
Constant Verbraeken (nr 952/2005);
Eduard Vitásek (Tiskárna v Dubi s.r.o.) (nr 953/2005);
Grzegorz Szczęśniak (nr 954/2005);
Michail Georgis Sopiliadis (stowarzyszenie Pontion z Peramy) (nr 955/2005);
Konstantinos Polimenakos (Spółdzielnia czynnych i emerytowanych pracowników greckiej służby publicz-
nej) (z dwoma podpisami) (nr 956/2005);
Konstantia Oikonomou (nr 957/2005);
Dimitris Tsipidis (nr 958/2005);
Aristidis Lafis (nr 959/2005);
Dorilaos Klapakis (nr 960/2005);
Marisol López Medina (Centro Municipal de Información y Orientación Familiar de Cúllar Vega) (nr 961/
2005);
Jose Antonio Albert Monferrer (Plataforma Ciutadana No a la Contaminació) (nr 962/2005);
Jacques Sigrist (nr 963/2005);
Luca Bartaloni (nr 964/2005);
Claudio Gentile (nr 965/2005);
Gemma Pellizzari Iannetti (Movimento Europeo per la Difesa della Vita e della Dignità Umana — MEVD) (nr
966/2005);
Antonietta Luppi (nr 967/2005);
Marinella Zanasi (nr 968/2005);
Antero Oliveira Resende (Coligação Democrática Unitária — PCP/PEV) (nr 969/2005);
Marco Silva (nr 970/2005);
Manuel João Ferreira Galego (nr 971/2005);
Xavier Vilhar Trilho (Associação de Amizade Galiza-Portugal) (wraz z 181 podpisami) (nr 972/2005);
Wolfgang Wünsch (nr 973/2005);
Wolfgang Wünsch (nr 974/2005);
Sergejs Lazarevs (nr 975/2005);
Christa Knöfler (nr 976/2005).

9. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 43, 44, 45/2005 upadły, ponieważ nie
uzyskano wymaganej liczby podpisów.

10. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania
następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspól-
noty (3642/1/2005 — C6-0423/2005 – 2004/0099(COD))

23.11.2006 PL C 286 E/9Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek 12 grudzień 2005



— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę 76/769/
EWG Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw
Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych
substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci)
(3645/1/2005 — C6-0428/2005 — 1999/0238(COD))

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca dyrektywę 90/544/EWG Rady w sprawie pasm
częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego
publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (3657/2/2005 — C6-0425/2005 —

2005/0147(COD))

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące środków przewidzianych w celu uproszcze-
nia procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla członków rodziny olimpijskiej biorą-
cych udział w zimowych igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich w Turynie w 2006 r. (3656/1/
2005 — C6-0424/2005 — 2005/0169(COD))

— decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na
rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii tele-
informatycznych (ICT) (3658/1/2005 — C6-0426/2005 — 2005/0144(COD))

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu prze-
woźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i infor-
mowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego
wykonywującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (3660/2/2005 — C6-0429/
2005 — 2005/0008(COD))

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządze-
nia używane na zewnątrz pomieszczeń (3661/1/2005 — C6-0432/2005 — 2005/0149(COD))

11. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Końcowy projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych w sesji grudniowej I (PE 366.018/PDOJ) został
rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 12.12.2005 – 15.12.2005

z poniedziałku

— bez zmian

z wtorku

— bez zmian

ze środy

— bez zmian

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który wnioskował, by urzędująca prezydencja Rady zajęła
w swoim oświadczeniu (punkt 56 końcowego projektu porządku dziennego) stanowisko w sprawie niedawnej
wypowiedzi prezydenta Iranu Mahmouda Ahmadinejada na temat Izraela, oraz Hannes Swoboda w sprawie
tego wniosku (Przewodniczący odpowiedział, że przekaże ten wniosek urzędującej prezydencji Rady).

z czwartku

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (artykuł 115
Regulaminu):

— wniosek grupy ALDE o zmianę tytułu debaty z „Przetrzymywanie mnichów i zamknięcie klasztoru w
Tybecie” (punkt 81 końcowego projektu porządku dziennego) na „Sytuacja w Tybecie i Hong Kongu w
zakresie praw człowieka”
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