
6.7. Program działania UE na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie komunikat Komisji „Europejski program działania na rzecz bezpieczeństwa
drogowego — Zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010
roku: wspólna odpowiedzialność” (2004/2162(INI)) — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Ari Vatanen (A6-0225/2005)

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

PROJEKT REZOLUCJI
Przyjęto (P6_TA(2005)0367)

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

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

8. Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes
(appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku II. „Wyniki
głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres
maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w
Dzienniku Urzędowym.

9. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 18 lipca 2005 r. w sprawie rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w spra-
wach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (06273/2/2005 — 10896/2005 —
COM(2005)0410 — C6-0297/2005 — 2003/0242(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 23 września 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług
energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/76/EWG (10721/3/2005 — 03256/2005 —
COM(2005)0455 — C6-0298/2005 — 2003/0300(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
30.9.2005.

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

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
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