
— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych
(COM(2005)0653 — C6-0438/2005 — 2005/0253(COD)).

odesłany komisja przedm. właśc. ECON

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 64/2005 — Sekcja III — Komisja
(SEC(2005)1614 — C6-0439/2005 — 2005/2250(GBD)).

odesłany komisja przedm. właśc. BUDG

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu,
prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych (COM(2005)0125 — C6-0440/2005 —
2005/0028(COD)).

odesłany komisja przedm. właśc. ENVI

opinia IMCO, AGRI

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do
projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w
sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep (14451/2005 — C6-0444/2005 —
2005/0181(AVC)).

odesłany komisja przedm. właśc. INTA

opinia IMCO, TRAN

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do
projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych
dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silni-
kowych (14454/2005 — C6-0445/2005 — 2005/0180(AVC)).

odesłany komisja przedm. właśc. INTA

opinia IMCO, TRAN

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdanie

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady nakładającego szczególne
środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego
premiera Libanu Rafika Haririego (15098/2005 — C6-0434/2005 — 2005/0234(CNS)) —
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca Cavada Jean-Marie (A6-0003/2006).

3) przez komitet pojednawczy

— Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy w sprawie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę
76/160/EWG (PE-CONS 3659/2005 — C6-0373/2005 — 2002/0254(COD)).

— Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy w sprawie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego
oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (PE-CONS 3665/2005 — C6-0405/2005 —
2003/0107(COD)).

3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek o tryb pilny:

— * Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady nakładającego szczególne środki ograniczające skierowane
przeciwko osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego
[15098/2005 — C6-0434/2005 — 2005/0234(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Spra-
wiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca Jean-Marie Cavada(A6-0003/2006)

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten został wpisany do porządku dziennego z wtorku, 18.01.2006.
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