
2.4) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu)

— Ludford Baroness Sarah, w imieniu grupy ALDE — Projekt zalecenia dla Rady w sprawie
domniemanego „nadzwyczajnego wydawania” wykorzystywanego do tajnego przetrzymywania
i prawdopodobnego torturowania więźniów CIA, odbywającego się za pośrednictwem państw
członkowskich UE oraz państw ubiegających się o członkostwo w UE (B6-0674/2005).

odesłany komisja przedm. właśc. LIBE

opinia AFET

— Duquesne Antoine, w imieniu grupy ALDE — Projekt zalecenia dla Rady w sprawie czynników
sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów (B6-0677/2005).

odesłany komisja przedm. właśc. LIBE

2.5) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu)

— Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex i Jean Louis Cottigny, w
sprawie konieczności narzucenia klauzul społecznych na negocjacjach Światowej Organizacji
Handlu (0083/2005);

— John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey i Karin Scheele, w sprawie cukrzycy
(0001/2006);

— Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri i Pia Elda Locatelli,
w sprawie rozciągnięcia na wszystkich mieszkańców Europy, również tych nielegalnie
wjeżdżających i przebywających na jej terytorium, podstawowej opieki zdrowotnej
(0002/2006);

— Andreas Mölzer, w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz zwiększenia liczby urodzeń
(0003/2006);

— Andreas Mölzer, w sprawie trwających wiele tygodni zamieszek we Francji (0004/2006).

3) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy wspólnego wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania jakością wody w
kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (03659/2005 — C6-0373/2005 —
2002/0254(COD)) — Delegacja Parlamentu Europejskiego w Komitecie porozumiewawczym
Sprawozdawca Maaten Jules (A6-0415/2005).

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy wspólnego projektu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami przemysłu wydo-
bywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (03665/2005 — C6-0405/2005 —
2003/0107(COD)) — Delegacja Parlamentu Europejskiego w Komitecie porozumiewawczym
Sprawozdawca Sjöstedt Jonas (A6-0001/2006).

6. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
58/2005 upadły, ponieważ nie uzyskano wymaganej liczby podpisów.

7. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament
w trakcie sesji miesięcznych wrześniowej II i październikowej I i II 2005 został rozesłany.

8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— umowa o współpracy w zakresie cywilnego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) pomiędzy
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą;
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