
7.4. Certyfikacja członków załóg pociągów zajmujących się prowadzeniem loko-
motyw i pociągów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
certyfikacji członków personelu pociągów zajmujących się prowadzeniem lokomotyw i pociągów we
wspólnotowej sieci kolejowej (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Komisja
Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Gilles Savary (A6-0133/2005).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0355)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0355)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, zgłosił poprawkę ustną do poprawki 50.

7.5. Prawa i obowiązki pasażerów w międzynarodowym transporcie
kolejowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą-
cego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym (COM(2004)0143 —
C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0123/2005).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2005)0356)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2005)0356)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, zgłosił poprawkę ustną do poprawki 138/rév, która
została przyjęta, i zaproponował aby w ten sposób zmieniona poprawka138/rév została poddana pod
głosowanie przed poprawką 32 (Parlament wyraził zgodę).

7.6. Umowne wymogi jakości mające zastosowanie do kolejowego transportu
towarowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
odszkodowań w razie niezgodności z umownymi wymogami jakości w odniesieniu do usług kolejowego
transportu towarowego (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Komisja Trans-
portu i Turystyki.
Sprawozdawca: Roberts Zīle (A6-0171/2005).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

21.9.2006 C 227 E/87Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 28 września 2005 r.

PL



Głos zabrał Olli Rehn (członek Komisji), który oświadczył, iż Komisja odnotowała stanowisko Parlamentu.

Sprawa odesłana została do właściwej komisji, zgodnie z art. 52 ust. 3 Regulaminu.

7.7. 25 rocznica „Solidarności” i jej przesłanie dla Europy (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0485/2005, B6-0495/2005, B6-0500/2005 i B6-0504/2005

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0485/2005

(zastępujący B6-0485/2005, B6-0495/2005 i B6-0504/2005):

złożony przez następujących posłów:

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski i Jacek Emil Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE
Dariusz Rosati, Józef Pinior i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE
Bronisław Geremek i Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE
Milan Horáček, Joost Lagendijk i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE
Wojciech Roszkowski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis i Cristiana Muscardini w
imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2005)0357)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0500/2005 stał się bezprzedmiotowy.)

7.8. Znaczenie spójności terytorialnej dla rozwoju regionalnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie znaczenia spójności terytorialnej dla rozwoju regionalnego (2004/2256(INI)) —
Komisja Rozwoju Regionalnego.
Sprawozdawca: Ambroise Guellec (A6-0251/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0358)

7.9. Wzmocnione partnerstwo na rzecz regionów peryferyjnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wzmocnionego partnerstwa na rzecz regionów peryferyjnych (2004/2253(INI))
— Komisja Rozwoju Regionalnego.
Sprawozdawca: Sérgio Marques (A6-0246/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0359)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Carl Schlyter zgłosił błąd w szwedzkiej wersji językowej poprawki 5.
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