
8.11. Zasoby rybne Morza Śródziemnego (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0076/2006, B6-0083/2006 i B6-0084/2006

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0076/2006

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0083/2006

Przyjęto (P6_TA(2006)0044)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0084/2006 stał się bezprzedmiotowy.)

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

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

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Helmuth Markov — A6-0005/2006

— Gyula Hegyi

Sprawozdanie Elmar Brok — A6-0389/2005

— Andreas Mölzer

Sprawozdanie Markus Ferber — A6-0390/2005

— Luís Queiró

10. 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.

11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja CULT:

— VAT: miejsce świadczenia usług (zmiana dyrektywy 77/388/EWG) (COM(2005)0334 — C6-0322/2005
— 2003/0329(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

opinia: IMCO, CULT
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komisja ECON:

— Wyniki konferencji ministerialnej WTO w Hong Kongu (2005/2247(INI))
odesłany komisja przedm_właść.: INTA

opinia: DEVE, ECON, ITRE, AGRI

komisja PECH:

— Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (COM(2005)0589 — C6-0004/
2006 — 2005/0239(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

opinia: ENVI, PECH

12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie
Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.

13. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 13.02.2006 do 16.02.2006.

14. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 11.45.

Julian Priestley
Sekretarz Generalny

Josep Borrell Fontelles
Przewodniczący
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