
Głos zabrali: Mihael Brejc w imieniu grupy PPE-DE, Bogusław Rogalski w imieniu grupy UEN, Athanasios
Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer niezrzeszony, Hubert Pirker i Armando França.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 31.01.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10.50 i wznowione o 11.00.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

Przewodniczący odparł pewne zarzuty sformułowane wczoraj przez Martina Schulza pod adresem Hansa-
Petera Martina, przeciwko którym poseł ten zaprotestował, w ramach jednominutowych wypowiedzi (pkt 21
protokołu z dnia 30.01.2008).

6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący odniósł się do wniosku o mianowanie László Tőkésa członkiem delegacji do spraw stosun-
ków z państwami Europy Południowo-Wschodniej (pkt 11 protokołu z dnia 30.01.2008), stwierdzając, że
decyzję podjęto w wyniku nieporozumienia.

Przewodniczący zaproponował posłom niezrzeszonym, by ponownie przedłożyli wniosek do zatwierdzenia
przez Parlament, i stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec tej procedury.

Nominacja László Tőkésa została ratyfikowana.

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

8. Głosowanie

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

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na
stronach Europarl.

8.1. Wykładnia Regulaminu (art. 19 ust. 1)

Wykładnia art. 19 ust. 1 Regulaminu zaproponowana przez Komisję AFCO (pkt 12 protokołu z dnia
30.01.2008)

(Wymagana zwykła większość przy obecności jednej trzeciej posłów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
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Głos zabrał Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, który na podstawie art. 170 ust. 4 Regulaminu zwrócił
się o odroczenie głosowania do następnej sesji miesięcznej.

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, w sprawie tego wniosku, Daniel Hannan i Joseph Daul w
imieniu grupy PPE-DE, który potępił wystąpienie Daniela Hannana i powiedział, że zaproponuje jego wyklu-
czenie z grupy PPE-DE.

Parlament odrzucił wniosek Nigela Farage.

Wykładnię przyjęto (P6_TA(2008)0024).

8.2. Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na
jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr, Łotwę, Maltę, Polskę, Repu-
blikę Czeską, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry niektórych dokumen-
tów za równorzędne z ich wizami krajowymi ***I (art. 19 ust. 1) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej
uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez
Bułgarię, Cypr, Łotwę, Maltę, Polskę, Republikę Czeską, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry niektórych
dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria
[COM(2007)0508 — C6-0279/2007 — 2007/0185(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawied-
liwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0511/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0025)

8.3. Uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych Unii (Szwaj-
caria i Lichtenstein) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję
nr 896/2006/WE wprowadzającą uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na
jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez
Szwajcarię i Liechtenstein [COM(2007)0508 — C6-0280/2007 — 2007/0186(COD)] — Komisja Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0026)
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