
— Thierry Cornillet i Patrizia Toia w imieniu grupy ALDE, w sprawie praw człowieka i wolności prasy w
Tunezji oraz oceny światowego szczytu społeczeństwa informacyjnego w Tunisie (B6-0655/2005);

— Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie wolności słowa i stowarzyszania się w Tunezji
(B6-0669/2005).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.16 protokołu z dnia 15.12.2005.

15. Nowa dyrektywa w sprawie treści audiowizualnych (debata)

Komunikat Komisji: Nowa dyrektywa w sprawie treści audiowizualnych

Viviane Reding (członkini Komisji) wydała komunikat.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Wiceprzewodniczący

W celu zadania pytań, na które Viviane Reding udzieliła zbiorowej odpowiedzi, głos zabrali: Malcolm Har-
bour, Ivo Belet, Rebecca Harms, Ruth Hieronymi, Nikolaos Sifunakis, Luis Herrero-Tejedor, Lissy Gröner i
Helga Trüpel.

Głos zabrał Henri Weber pytając, dlaczego nie udzielono mu głosu (Przewodniczący odpowiedział, że udzie-
lił głosu na zasadzie równości, a czas przydzielony na wystąpienia minął).

Punkt został zamknięty.

16. Porządek dzienny

Przewodniczący zaproponował, aby na wniosek grup politycznych wniosek dotyczący decyzji Rady w spra-
wie udzielenia pomocy makrofinansowej dla Gruzji, do którego postanowiono rano zastosować tryb pilny
(pkt 4 protokołu z dnia 13.12.2005), został wpisany do porządku dziennego bez debaty i poddany pod
głosowanie w czwartek.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

17. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0343/2005).

Część pierwsza

Pytanie 56 (Arlene McCarthy): Dochodzenie w sprawie prawa do transmisji dotyczącej Pierwszej Ligi.

Neelie Kroes (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione
przez Arlenę McCarthy i Manolisa Mavrommatisa.

Pytanie 57 (Jaime Mayor Oreja): Decyzja Komisji o nieinterweniowaniu w sprawie przejęcia Endesy przez
Gas natural.

Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Jaime Mayora
Oreję, Antonio Masip Hidalgo i Gerardo Galeote Quecedo.

Pytanie 58 (Margarita Starkevičiūtė): Fundusze na likwidację elektrowni jądrowej Ignalina.

Andris Piebalgs (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione
przez Margaritę Starkevičiūtė.
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