
WSPÓLNE STANOWISKO RADY
Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2006)0016)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Graham Booth w sprawie głosowania nad poprawką 30.

4.8. Dostęp do rynku usług portowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
dostępu do rynku usług portowych [COM(2004)0654 — C6-0147/2004 — 2004/0240(COD)] —
Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Georg Jarzembowski (A6-0410/2005)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrał Paolo Costa w imieniu grupy ALDE, który wniósł w oparciu o art. 168 ust. 2 Regulaminu o
odesłanie sprawozdania do komisji.

Głos zabrali: w sprawie powyższego wniosku Martin Schulz w imieniu grupy PSE, i Jens-Peter Bonde w
imieniu grupy IND/DEM.

W głosowaniu imiennym (132 za, 523 przeciw, 19 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrał Willi Piecyk w sprawie procedury związanej z głosowaniem.

W następstwie zadecydowania o przyjęciu poprawki o odrzuceniu, projekt Komisji został odrzucony.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 Regulaminu niniejsza kwestia została ponownie odesłana do właściwej komisji.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) w natępstwie ww. decyzji o odrzuceniu.

4.9. Afganistan (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 26.10.2005 (pkt 11 protokołu z dnia 26.10.2005).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Pasqualina Napoletano i Emilio Menéndez del Valle w imieniu grupy PSE, w sprawie Afganistanu
(B6-0026/2006);

— Emma Bonino w imieniu grupy ALDE, w sprawie Afganistanu (B6-0030/2006);

— José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro i Jürgen Schröder w imieniu grupy PPE-
DE, w sprawie Afganistanu (B6-0042/2006);

— Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, w
sprawie Afganistanu (B6-0047/2006);

— Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie Afganistanu
(B6-0048/2006);

— André Brie i Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Afganistanu (B6-0054/2006).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)
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(zastępujący B6-0026/2006, B6-0030/2006, B6-0042/2006 i B6-0048/2006):
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