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M. Manfred Bischof (nr 775/2005)
M. Josef Sagerschnig (Körpersportverein Wörtersee) (nr 776/2005)
M. Erhardt Fiebiger (Aktionsbündnis mittelständischer Unternehmen) (nr 777/2005)
M. Michel Guillet (nr 778/2005)
M. Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) (plus 38 signatures) (nr 779/2005)
M. Friedrich Kohle (nr 780/2005)
M. Michael Sommer (nr 781/2005)
M. Oisin Jones-Dillon (nr 782/2005)
M. William G Loveland (nr 783/2005)
Joy P. Henderson (nr 784/2005)
J. S. McGregor (nr 785/2005)
M. Jože Fergula (nr 786/2005)
M. Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców „Społeczni Ratownicy”) (nr 787/2005).

5. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 35, 36 i 37/2005 upadły, ponieważ nie
uzyskano wymaganej liczby podpisów.

6. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
Komunikaty Komisji o działaniach podjętych na skutek stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w
trakcie pierwszej i drugiej sesji kwietniowej oraz drugiej sesji majowej zostały rozesłane.

7. Skład komisji i delegacji
Na wniosek grupy PPE-DE Parlament zatwierdził następującą nominację:
komisji LIBE
— Antonio Tajani

8. 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:
— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie warunków dostępu do gazowych sieci
przesyłowych (3614/2005 — C6-0295/2005 — 2003/0302(COD))
— Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawst Państw Członkowskich
odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek
stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z
silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (3617/1/2005 — C6-0296/2005 — 2003/0205(COD))
— Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (ŚMP) (2001 2005) (3635/1/2005 — C6-0292/2005 — 2004/0272(COD)).
Ponadto Rada poinformowała, iż zatwierdziła:
— stanowisko przyjęte przez Parlament w pierwszym czytaniu dnia 12 kwietnia 2005r. w celu przyjęcia
zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ułatwienia wydawania przez Państwa Członkowskie
jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach
Wspólnoty Europejskiej w celu prowadzenia badań naukowych(3621/2/2005 — C6-0294/2005 —
2004/0063(COD)).

