
— 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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Głos zabrali: Graham Watson w imieniu grupy ALDE, który uzasadnił wniosek, oraz Hannes Swoboda w
imieniu grupy PSE.

Parlament przyjął wniosek.

— wniosek grupy ALDE o zmianę tytułu debaty z „Etiopia” (punkt 83 końcowego projektu porządku dziennego)
na „Etiopia i nowe konflikty graniczne”

Głos zabrał Graham Watson w imieniu grupy ALDE, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek Rady o zastosowanie przez Komisję trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

— wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji (COM(2005)
0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS))

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Jeśli wniosek Komisji nie zostanie przyjęty przed 31 grudnia 2005 r., środki na pokrycie zobowiązań na rok
2005 dostępne w ramach odpowiedniej pozycji budżetowej nie będą mogły zostać wykorzystane w roku
2006 i, w związku z tym, zostaną stracone. Wiąże się z tym ryzyko braku wystarczających środków finan-
sowych na program pomocy dla Gruzji oraz inne programy pomocy finansowej przekazywanej poza Unię
Europejską figurujące w tej samej pozycji budżetowej.

Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia.

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

12. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę
Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Zita Pleštinská, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Fernand Le Rachinel, Kyriacos Triantaphyllides, José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Urszula Krupa, Alyn Smith, Nirj Deva, Antonio Masip Hidalgo, Pedro
Guerreiro, Bogusław Rogalski, Jörg Leichtfried, Ilda Figueiredo, Claude Moraes, Bogdan Pęk, Marie-Noëlle
Lienemann, Christopher Beazley, Giusto Catania, Vytautas Landsbergis, Catherine Guy-Quint, Zdzisław Zbig-
niew Podkański i Nikolaos Sifunakis.

Głos zabrał Proinsias De Rossa, wnioskując o przedłużenie czasu przeznaczonego na jednominutowe wypo-
wiedzi (Przewodniczący wziął pod uwagę ten wniosek).

13. Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Brunona Gollnischa (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Brunona Gollnischa
[2005/2072(IMM)] — Komisja Prawna.
Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0376/2005)

Diana Wallis przedstawiła sprawozdanie.
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