
— protokół dodatkowy do układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Turcją w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej;

— umowa pomiędzy wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów
sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych;

— porozumienie administracyjne pomiędzy Królestwem Hiszpanii a Unią Europejską.

9. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie
z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji:

Dnia 20.12.2005

Jana i Peter Kolarik (nr 977/2005);
Dietmar Bieber (nr 978/2005);
Heinrich Junge (nr 979/2005);
Larissa Steinhauer (nr 980/2005);
Elena Fallmann (nr 981/2005);
Gerhard Kampschulte (nr 982/2005);
Tanja Krienen (nr 983/2005);
Christine Becker (nr 984/2005);
Johannes Haag (nr 985/2005);
Barbara Kan (nr 986/2005);
Dusan Sostaric (nr 987/2005);
Peter Kaiser (nr 988/2005);
Axel Mölleken (nr 989/2005);
Annette Eisenring (nr 990/2005);
Petruschko (Engelmann Gorev-Drozd) (nr 991/2005);
Willi Roerig (Konzernbetriebsrat der Deutsche Lufthansa AG) (nr 992/2005);
Tracey Claró (nr 993/2005);
Denis Leonard (Killucan Kinnegad Environment Group) (no 994/2005);
de Mme Saadet Guner (Civic Initiative to Stop the Tears of Cultural Heritages in Turkey) (no 995/2005);
de Mme Judith van Erve (XS4ALL Internet B.V.) (plus 58 000 signatures) (no 996/2005);
de M. Mahin Jankie (Vereniging Van Reizigers — VVR) (nr 997/2005);
Zoltán Nemes (nr 998/2005);
Ferenc Kis (nr 999/2005);
Teresa Jakubowska (Antyklerykalna Partia RACJA) (nr 1000/2005);
Magdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA) (nr 1001/2005);
Albino Álvarez Fernández (nr 1002/2005);
José Manuel García Agudo (wraz z 5 podpisami) (nr 1003/2005);
Miguel Bernad Remón (Colectivo de funcionarios publicos „Manos Limpias”) (nr 1004/2005);
Antonio Rodríguez Pérez (Ecologistas en Acción) (nr 1005/2005);
Patricio Oschiles Serrano (nr 1006/2005);
José Vicente Ferrer Remón (nr 1007/2005);
Aksel Bryggemann (nr 1008/2005);
Thierry de Noblens (Comité Ecologique Ariégeois) (nr 1009/2005);
Y. Motz (Restaurant Pooja) (nr 1010/2005);
Giuseppe Siri (nr 1011/2005);
Anna Mirra (Comitato Veneto per l'Acqua) (wraz z 4 podpisami) (nr 1012/2005).

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:

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady
76/769/EWG 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 (Substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub
działające szkodliwie na rozrodczość– CMR) (3644/3/2005 — C6-0015/2006 — 2004/0225(COD);
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— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez
kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (3650/1/2005 — C6-0012/2006 —
2003/0221(COD));

— decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca działań niektórych państw trzecich w zakresie
żeglugi towarowej (3651/1/2005 — C6-0013/2006 — 2003/0285(COD));

— dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeń-
stwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (3654/4/2005 — C6-0014/2006 —
2003/0301(COD)).

Ponadto, Rada oznajmiła, że zatwierdziła

— stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2005 r. w celu przyjęcia
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiego rejestru uwal-
niania i transferu zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE
(3648/5/2005 — C6-0011/2006 — 2004/0231(COD)).

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Radę do tekstu przekazanego Parlamentowi, przewod-
niczący zasięgnął opinii komisji ENVI, jako właściwej w tej sprawie, zgodnie z art. 66 ust. 2 regulaminu.
Po uznaniu przez Komisję ENVI, że zmiany te nie naruszają istoty rzeczy, przewodniczący podpisze
również ten akt w środę.

11. Utworzenie komisji śledczej i komisji tymczasowej

Konferencja Przewodniczących na wniosek złożony przez 213 posłów i zgodnie z art. 176 Regulaminu
zadecydowała o zaproponowaniu utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy upadku spółki „Equi-
table Life Society” (B6-0050/2006).

Ponadto, Konferencja Przewodniczących zgodnie z art. 175 Regulaminu zadecydowała o zaproponowaniu
utworzenia komisji tymczasowej do sprawy rzekomego wykorzystania państw europejskich przez CIA do
transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (B6-0051/2006).

Termin składania poprawek do obydwu projektów decyzji: wtorek 17.01.2006, godz. 10:00.

Głosowanie: środa 18.01.2006, godz. 12:00.

Termin składania projektów dotyczących składu komisji: czwartek 19.01.2006, godz. 8:00.

Konferencja Przewodniczących wypowie się w czwartek o godz. 10:00 w sprawie projektu składu komisji i
od razu przekaże na ten temat informację.

Termin składania poprawek do projektu Konferencji Przewodniczących: czwartek 19.01.2006, godz.10:30

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 19.01.2006 i pkt 8.2 protokołu z dnia 19.01.2006

12. Porządek obrad

Następnym punktem porządku dziennego było ustalenie porządku obrad.

Końcowy projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych styczniowej i lutowej I (PE 368.209) został
rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 16.01.2006 — 19.01.2006

— bez zmian
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