
PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w załączniku 1 do pro-
tokołu.

4.1. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z ruchem pojaz-
dów mechanicznych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące uchwalonego przez Radę wspólnego stanowiska w sprawie przy-
jęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG i
90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczeń od
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych [16182/2/
2003 — C6-0112/2004 — 2002/0124(COD)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0073/2004)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 1)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2005)0003)

Oświadczenia przekazane przez Komisję:

Naczepy

Komisja jest gotowa rozpatrzyć specyficzne problemy związne z ubezpieczeniami dotyczącymi naczep w
kontekście sprawozdania, które przedłoży ona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, zgodnie z art. 6
Czwartej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych (2000/26/EC) przed 20 lipca 2005 r.

Koszty sądowe

Komisja uważa, że konsumenci skorzystają na zwiększonych możliwościach otrzymania w ramach ubezpie-
czenia zwrotu kosztów postępowania sądowego w następstwie wypadków z udziałem pojazdów mechanicz-
nych na obszarze Unii Europejskiej. Komisja rozpatrzy obecną dostępność umowy o nieobowiązkowe ubez-
pieczenia w zakresie kosztów sądowych oraz wpływ takiego ubezpieczenia na koszty premii
ubezpieczeniowej w Państwach Członkowskich i przedstawi je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie naj-
szybciej, jak to możliwe.

4.2. Konstytucja dla Europy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy [2004/2129(INI)] — Komisja
Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Richard Corbett i Íñigo Méndez de Vigo (A6-0070/2004)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik 1, pkt 2)

Ponieważ niektórzy posłowie wymachiwali transparentami i afiszami, Przewodniczący poprosił ich o
zaprzestanie.
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PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0004)

Posłowie ponownie zaczęli wymachiwać transparentami. Przewodniczący, po bezowocnej próbie doprowa-
dzenia ich do porządku, zwrócił się do służb porządkowych o odebranie posłom transparentów.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (urzędujący Przewodniczący Rady), który wyraził zadowolenie z wyników
głosowania w Parlamencie.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

5. 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:

Zalecenie do drugiego czytania — Medina Ortega (A6-0073/2004)

— Carlo Fatuzzo

Sprawozdanie Corbett/Méndez de Vigo (A6-0070/2004)

— Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Gilles Savary, Eija-Riitta Korhola, Philip Claeys, Tobias Pflüger, Chris-
toph Konrad, Albert Deß

*
* *

Głos zabrał Gerard Batten, który nawiązał do incydentu mającego miejsce przy okazji manifestacji, zwrócił
się o rozpoczęcie dochodzenia w sprawie (Przewodniczący odpowiedział, że wniosek ten zostanie przeka-
zany właściwym organom).

6. Korekty do głosowania

Następujący posłowie zgłosili korekty do głosowania:

Sprawozdanie Richard Corbett i Íñigo Méndez de Vigo (A6-0070/2004)

— poprawka 20
przeciw: Edite Estrela

— ust. 2 lit. k)
za: Edith Mastenbroek

— poprawka 11
przeciw: Edith Mastenbroek, Jean Lambert

— ust. 3 lit. a)
za: Edith Mastenbroek

— ust. 3 lit. b)
za: Edith Mastenbroek
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