
PROJEKT DECYZJI B6-0164/2004/rev.

Przyjęty: (P6_TA(2004)0064)

Przewodniczący złożył gratulacje José Manuelowi Barroso, iż uzyskał zaufanie Parlamentu.

José Manuel Barroso złożył krótką deklarację, w której podziękował Parlamentowi za udzielone mu zaufa-
nie.

Atzo Nicolaï (urzędujący Przewodniczący Rady) złożył krótką deklarację.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

6.2. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (rok 2003) (głoso-
wanie)

Sprawozdanie ze Sprawozdania rocznego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2003 [2004/
2091(INI)] — Komisja Petycji.
Sprawozdawca: Proinsias De Rossa (A6-0030/2004)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2004)0065)

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym spra-
wozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Powołanie Komisji:

Carlo Fatuzzo, Gary Titley, Frank Vanhecke, Philip Claeys i Jean-Marie Cavada.

Głos zabrał David Martin w sprawie przeprowadzenia głosowania (Przewodniczący w odpowiedzi zapewnił,
że jego uwagi zostaną przekazane Przewodniczącemu Parlamentu).

8. Korekty do głosowania

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Powołanie Komisji RC-B6-0151/2004

— poprawka 1
za: Thierry Cornillet, Edith Mastenbroek

— rezolucja (całość)
za: Thierry Cornillet, Justas Vincas Paleckis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
wstrzymał się: Henri Weber

projekt decyzji B6-0164/2004

— decyzja (całość)
za: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
wstrzymała się: Maria Matsouka
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Sprawozdanie A6-0030/2004

— rezolucja (całość)
za: Lars Wohlin, Nils Lundgren

9. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący informuje, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następującego wspól-
nego stanowiska, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowisko Komisji na
temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (11652/2/2004
— C6-0188/2004 — 2003/0302(COD))
przesłano do: ITRE

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabez-
pieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachu-
nek oraz do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie (EWG)
nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (12062/3/2004 — C6-0189/
2004 — 2003/0184(COD))
przesłano do: EMPL

— Wspólne stanowisko Rady w związku z zamiarem uchwalenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na
rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE
i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr /2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (11630/2/2004 — C6-0190/
2004 — 2003/0134(COD))
przesłano do: IMCO

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 19 listopada
2004.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:40 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Richard Corbett, Rosa Miguélez Ramos, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Glenys Kinnock poinformowali, iż byli
obecni, lecz ich nazwiska nie figurują na liście obecności.

Alexander Lambsdorff poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu 14.10.2004r., ale jego nazwisko
nie figuruje na liście obecności.

Korekty głosowań:

Kuba — B6-0156/2004

— rezolucja (całość)
przeciw: María Badía i Cutchet

*
* *

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

18.8.2005 PL C 201 E/93Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 18 listopad 2004


