
18.4. Niepełnosprawność a rozwój (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0031/2006, B6-0035/2006, B6-0036/2006, B6-0038/2006, B6-0045/2006
i B6-0046/2006

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0031/2006
(zastępujący B6-0031/2006, B6-0035/2006, B6-0036/2006, B6-0038/2006, B6-0045/2006
i B6-0046/2006):

złożony przez następujących posłów:

John Bowis i Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE,
Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE,
Fiona Hall w imieniu grupy ALDE,
Frithjof Schmidt i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE,
Gabriele Zimmer, Luisa Morgantini i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0033)

19. 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.

20. 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 „Wyniki
głosowania imiennego”.

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

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

21. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 39 Regulaminu)

komisji EMPL:

— Ochrona pracowników służby zdrowia przez chorobami przenoszonymi przez krew w następstwie
zranień strzykawką (2006/2015(INI))

(opinia: ENVI)

komisji JURI:

— Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The European privae company statute
(2006/2013(INI))

(opinia: EMPL)

— Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The limitation periods in cross-border
disputes involving injuries and fatal accidents (2006/2014(INI))
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Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisji CONT:

— Specjalne sprawozdanie nr 5/2005 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie wydatków
Parlamentu, Komisji i Rady na cele tłumaczeń ustnych (2006/2001(INI))

komisji EMPL:

— Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Creation of a European Qualifications
Framework (2006/2002(INI))

(opinia: IMCO, CULT)

komisji ITRE:

— Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia (2006/2005(INI))

(opinia: ECON, EMPL, IMCO, REGI, CULT)

— Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do
polityki przemysłowej (2006/2003(INI))

(opinia: ECON, EMPL, ENVI, IMCO, JURI)

— Nanonauka i nanotechnologie: Plan działań dla Europy na lata 2005-2009 (2006/2004(INI))

(opinia: ENVI, IMCO, JURI)

komisji JURI:

— Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego (2006/2006(INI))

(opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI,
PECH, CULT, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

— Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Commission Recommendation of 18 May
2005 on collective cross-border management of copyright and related rights for legitimate online music
services (2005/737/EC) (2006/2008(INI))

(opinia: CULT)

— Następstwa wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie)
(2006/2007(INI))

(opinia: CONT, ENVI, TRAN, LIBE)

komisji FEMM:

— Rola i perspektywy kobiet w Międzynarodowej Organizacji Handlu i w polityce międzynarodowej
(2006/2009(INI))

— Imigracja kobiet, rola i miejsce imigrantek w UE (2006/2010(INI))

— Praca niskowykwalifikowanych kobiet — nowa polityka (2006/2011(INI))

(opinia: EMPL)

komisji PETI:

— Ochrona środowiska naturalnego przed promieniowaniem w następstwie rozbicia się samolotu wojsko-
wego na Grenlandii (petycja nr 720/2002) (2006/2012(INI))

Przydzielenie komisjom

komisji FEMM:

— Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. A European social model for the future
(2005/2248(INI))

odesł. komisja przed. właś.: EMPL

(opinia: ITRE, FEMM)

— Poprawa możliwości przenoszenia uzupełniających praw emerytalnych (COM(2005)0507 —
C6-0331/2005 — 2005/0214(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

opinia: ECON, IMCO, FEMM
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— Sprawozdanie w sprawie Rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie w 2005 roku
oraz polityki UE w tej dziedzinie (2005/2203(INI))

odesł. komisja przed. właśc.: AFET

(opinia: FEMM)

komisji DEVE:

— Wzmocnione partnerstwo między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (2005/2241(INI))

odesł. komisja przed. właśc.: AFET

(opinia: DEVE, INTA)

komisji AFET:

— Sytuacja kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich rola w odbudowie i procesie demokratyzacji w
warunkach pokonfliktowych (2005/2215(INI))

odesł. komisja przed. właśc.: FEMM

(opinia: AFET)

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisji EMPL:

— Ten tytuł nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Creation of a European Qualifications
Framework (2006/2002(INI))

(opinia: IMCO)

Ściślejsza współpraca między komisjami EMPL, CULT

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z 12.01.2006)

komisji CULT:

— Wniosek dotyczący zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności transnarodowej
we Wspólnocie w celach edukacji i kształcenia zawodowego: Europejska Karta na rzecz Jakości Mobil-
ności (COM(2005)0450 — C6-0291/2005 — 2005/0179(COD))

Ściślejsza współpraca między komisjami CULT, EMPL

W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z 12.01.2006)

komisji JURI:

— Następstwa wyroku Trybunału z dnia 13.9.2005 r. (C-176/03 Komisja przeciwko Radzie)
(2006/2007(INI))

(opinia: CONT, ENVI, TRAN)

Ściślejsza współpraca między komisjami JURI, LIBE

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z 12.01.2006)

— Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego (2006/2006(INI))

(opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI,
PECH, CULT, LIBE, FEMM, PETI)

Ściślejsza współpraca między komisjami JURI, AFCO

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z 12.01.2006)
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