
3. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhezkapta a Tanács
következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához
vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

— A Tanács által 2004. december 20-án elfogadott közös álláspont a fürdővizek minőségéről és a
76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása
céljából (12884/1/2004 — C6-0006/2005 — 2002/0254(COD))
A következő bizottsághoz utalva: felelős bizottság: ENVI

— A Tanács által 2004. december 22-én elfogadott közös álláspont a közös határokon történő ellenőrzé-
sek fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló
egyezménynek a járművek forgalmi engedélyének kiadására jogosult tagállami szolgálatok Schengeni
Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (14238/1/2004 — C6-0007/2005 —

2003/0198(COD))
A következő bizottsághoz utalva: felelős bizottság: LIBE

— A Tanács által 2004. december 21-én elfogadott közös álláspont a szakképesítések elismeréséről szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (13781/2/2004 — C6-0008/2005 —

2002/0061(COD))
A következő bizottsághoz utalva: felelős bizottság: IMCO

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a
holnapi nap, 2005.01.14.

4. A Bizottság nyelvtanárainak elbocsátása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Stephen Hughes, EMPL bizottság, a Bizottsághoz: a bizottsági nyelv-
tanárok elbocsátása (B6-0137/2004)

Stephen Hughes kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Janez Potočnik (Bizottság) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Thomas Mann, PPE-DE, Karin Jöns, PSE, Anne Elisabet Jensen, ALDE, Jean-Luc Bennahmias,
Verts/ALE, Ilda Figueiredo, GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel, független, Astrid Lulling, Alejandro Cercas,
Georgios Toussas, Ljudmila Novak, Herbert Bösch, Vasco Graça Moura, Ottaviano Del Turco, Anna
Záborská, Antonio De Poli és Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.

5. A bizottságok tagjai

A Parlament a PPE-DE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

AFET bizottság:

— Ville Itälä helyére Jacek Emil Saryusz-Wolski

BUDG bizottság:

— Jacek Emil Saryusz-Wolski helyére Ville Itälä

ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS

Alelnök

Felszólal: Glyn Ford aki szót emel a Jean-Marie Le Pen által a Rivarol című lapban hangoztatott nézetekkel
szemben, és kéri az elnököt, hivatalosan cáfolja a Parlament nevében az ott megjelent állításokat (az elnök
tudomásul veszi).
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