
Głos zabrali: Stavros Dimas i Glenis Willmott.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 15.01.2008.

6. Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najem-
nych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków
ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozpo-
rządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracow-
ników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemie-
szczających się we Wspólnocie [COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/0054(COD)] — Komisja
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
Sprawozdawca: Csaba Őry (A6-0515/2007)

Głos zabrał Stavros Dimas (członek Komisji).

Csaba Őry przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, w imieniu grupy PPE-DE, Joel Hasse Ferreira, w imieniu grupy PSE, Ona
Juknevičienė, w imieniu grupy ALDE, Wiesław Stefan Kuc, w imieniu grupy UEN, Jean Lambert, w imieniu
grupy Verts/ALE, Zuzana Roithová, Emine Bozkurt, Janusz Wojciechowski i Gyula Hegyi.

Na zasadzie „catch the eye” głos zabrała Petya Stavreva.

Głos zabrali: Stavros Dimas i Csaba Őry.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 15.01.2008.

7. Kredyt konsumencki ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki i uchylającej dyrektywę 87/102/EWG
[09948/2/2007 — C6-0315/2007 — 2002/0222(COD)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Kon-
sumentów.
Sprawozdawca: Kurt Lechner (A6-0504/2007)

Kurt Lechner przedstawił zalecenie.

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Głos zabrali: Malcolm Harbour, w imieniu grupy PPE-DE, Arlene McCarthy, w imieniu grupy PSE, Diana
Wallis, w imieniu grupy ALDE, Eoin Ryan, w imieniu grupy UEN, Heide Rühle, w imieniu grupy Verts/ALE,
Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom, w imieniu grupy IND/DEM, Andreas
Schwab, Evelyne Gebhardt, Toine Manders, Małgorzata Handzlik, Mia De Vits i Wolf Klinz.
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Na zasadzie „catch the eye” głos zabrali Zita Pleštinská, Margarita Starkevičiūtė, Piia-Noora Kauppi i Jean-
Paul Gauzès.

Głos zabrali: Meglena Kuneva i Kurt Lechner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 16.01.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.15 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 11.30.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki
głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowania imiennego załączone do protokołu są dostępne tylko w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Europarl.

*
* *

Głos zabrali: Nigel Farage, w imieniu grupy IND/DEM, który poinformował, że jego grupa i kilku innych
posłów złożyło wniosek o głosowanie imienne we wszystkich punktach, i uzasadnił ten wniosek, Hannes
Swoboda, który zwrócił się do przewodniczącego o sprawdzenie dopuszczalności takiego wniosku, i Marco
Cappato, w kwestii technicznej.

Przewodniczący przypomniał przepisy Regulaminu mające zastosowanie do głosowania i poinformował, że
otrzymał od Grahama Bootha pismo w sprawie przebiegu głosowania, które przedłoży Konferencji Prze-
wodniczących i grupie roboczej zajmującej się reformą prac parlamentarnych. Poinformował, że w dniu
dzisiejszym przeprowadzi głosowanie z uwzględnieniem złożonych wniosków o głosowanie imienne i że
w późniejszym czasie zostanie podjęta decyzja w sprawie przyszłych posiedzeń.

W sprawie procedury głosowania głos zabrali Christopher Heaton-Harris i Graham Booth.

8.1. Partnerstwo w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego *
(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego
[COM(2007)0662 — C6-0471/2007 — 2007/0239(CNS)] — Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0517/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0001)
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