
— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tworzenia i rozwoju
statystyk z dziedziny edukacji i kształcenia ustawicznego (COM(2005)0625 — C6-0422/2005 —

2005/0248(COD)).
odesłany komisja przedm. właśc.: CULT

opinia: BUDG, EMPL

3. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Zgodnie z art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenie pisemne nr 46/2005 upadło, ponieważ nie uzyskano
wymaganej liczby podpisów.

4. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek o tryb pilny:

— * Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej dla Gruzji [COM
(2005)0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS)] — Komisja Handlu Zagranicznego.

Głos zabrali: w sprawie wniosku Glyn Ford, zastępca Jonas Sjöstedt, sprawozdawca komisji INTA, oraz
Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE.

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten został wpisany do porządku dziennego z czwartku, 15.12.2005.

Termin wnoszenia poprawek na posiedzenie plenarne został ustalony na dzień 14.12.2005, na godzinę
10.00.

5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i pań-
stwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadze-
nie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. SYTUACJA W TYBECIE I HONG KONGU W ZAKRESIE PRAW CZŁOWIEKA

— Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, w sprawie praw człowieka w Tybecie i Hong Kongu
(B6-0644/2005);

— Raül Romeva i Rueda i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Tybetu, przetrzy-
mywania mnichów i zamknięcia klasztoru oraz Hong Kongu (B6-0657/2005);

— Graham Watson, Frédérique Ries, Antoine Duquesne i Bill Newton Dunn w imieniu grupy ALDE,
w sprawie Chin: przetrzymywanie mnichów i zamknięcie klasztoru w Tybecie i zmiany konstytu-
cyjne w Hong Kongu (B6-0660/2005);

— Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie Tybetu (B6-0664/2005);

— Thomas Mann i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Tybetu, przetrzymywania
mnichów i zamknięcia klasztoru oraz Hong Kongu (B6-0667/2005).

II. PRAWA CZŁOWIEKA W ROSJI

— Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma i Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, w sprawie
przepisów dotyczących organizacji pozarządowych w Rosji (B6-0645/2005);

— Milan Horáček i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie praw człowieka w Rosji i
nowych przepisów dotyczących organizacji pozarządowych (B6-0658/2005);

— Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, w sprawie praw człowieka w Rosji (B6-0661/2005);

— Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt i Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie praw
człowieka w Rosji (B6-0662/2005);
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