
4.3. Normy humanitarnego odłowu niektórych gatunków zwierząt***I (głoso-
wanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej
normy odłowu humanitarnego dla niektórych gatunków zwierząt [COM(2004)0532 — C6-0100/2004 —

2004/0183(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności.
Sprawozdawca: Karin Scheele (A6-0304/2005).

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

WNIOSEK KOMISJI

Ponieważ komisja ENVI wniosła o odrzucenie projektu dyrektywy, Parlament odrzuca wniosek Komisji;
ayant proposé le rejet de la proposition de directive, le Parlement rejette la proposition de la Commission.

W odpowiedzi na wniosek, by zgodnie z art. 52 ust. 1 Regulaminu Komisja wycofała swój wniosek, Stavros
Dimas (członek Komisji) oświadczył, że Komisja rozpatrzy tę kwestię.

Z tego powodu pytanie zostało ponownie odesłane do właściwej komisji.

W związku z głosowaniem głos zabrali:

Peter Baco w sprawie wyników głosowania.

4.4. Wywóz broni (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie szóstego rocznego sprawozdania Rady sporządzone zgodnie z klauzulą operacyjną
nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni [2005/2013(INI)] — Komisja Spraw
Zagranicznych.
Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0292/2005).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2005)0436)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Raül Romeva i Rueda (sprawozdawca), który ubolewał nad nieobecnością Rady podczas debaty.

4.5. Uruchomienie Funduszu Solidarności: Burze w Europie Północnej (art. 131
Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho-
mienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z
dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6
maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej [COM(2005)0401 —

C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)] — Komisja Budżetowa.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0320/2005).

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik I, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2005)0437)
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