
4) przez komitet pojednawczy

— Wspólny tekst zaakceptowany przez komitet pojednawczy w sprawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98
jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (03671/2005 — C6-0416/2005
— 2001/0241(COD)).

— Wspólny tekst zaakceptowany przez komitet pojednawczy w sprawie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr
3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w trans-
porcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (03672/2005 — C6-0417/2005
— 2003/0255(COD)).

5) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów w
zakresie ustawodawstwa społecznego odnoszących się do transportu drogowego i zmieniającego
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98 oraz uchylającego rozporządzenie
(EWG) nr 3820/85 (03671/2005 — C6-0416/2005 — 2001/0241(COD)) — Delegacja Parlamentu
Europejskiego w komitecie porozumiewawczym
Sprawozdawca: Markov Helmuth (A6-0006/2006).

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wdrażania rozpo-
rządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących ustawodawstwa socjalnego odnoszącego
się do działalności związanej z transportem drogowym oraz uchylającej dyrektywę 88/599/EWG
(03672/2005 — C6-0417/2005 — 2003/0255(COD)) — Delegacja Parlamentu Europejskiego w
komitecie porozumiewawczym
Sprawozdawca: Markov Helmuth (A6-0005/2006).

5. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o powołaniu Gabrieli Stauner w miejsce Joachima Wuermelinga
na stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 18.01.2006.

Właściwe organy brytyjskie powiadomiły o powołaniu Glenis Willmott w miejsce Phillipa Whiteheada na
stanowisko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 01.01.2006.

Właściwe organy austriackie powiadomiły o powołaniu Huberta Pirkera w miejsce Ursuli Stenzel na posła
do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 01.02.2006.

Josep Borrell Fontelles (Przewodniczący) przywołał treść postanowień art. 3 ust. 5 Regulaminu.

6. Skład komisji i delegacji

Wnioski grupy PPE-DE dotyczące zatwierdzenia następujących nominacji:

komisja JURI: Gabriele Stauner

Komisja śledcza do zbadania sprawy upadku spółki „Equitable Life Assurance Society”: Neil Parish zamiast
Marii Panayotopoulos-Cassiotou

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja: Gabriele Stau-
ner

Delegacja do spraw stosunków z Iranem: Iles Braghetto

Nominacje powyższe zostaną zatwierdzone, jeżeli do momentu przyjęcia niniejszego protokołu nie wpłynie
żaden głos sprzeciwu.
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