
5. Sytuacja kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej [2006/2277(INI)] — Komi-
sja Praw Kobiet i Równouprawnienia.
Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

Esther Herranz García przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Joaquín Almunia (członek Komisji).

Głos zabrały: Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Lissy Gröner w imieniu grupy PSE, Eva-Britt Svens-
son w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Lydia Schenardi w imieniu
grupy ITS, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Amalia Sartori, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopou-
los-Cassiotou, Piia-Noora Kauppi i Silvia-Adriana Ţicău.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 26.04.2007.

6. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspól-
nego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji
na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 19 kwietnia 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograni-
czeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć
(05665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
27.04.2007.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.20 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

7. Komunikaty Przewodniczącego

Przewodniczący odnotował, że na porannym posiedzeniu Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję,
przy zdecydowanej większości, o poparciu komunikatu prasowego wydanego w dniu wczorajszym przez
Przewodniczącego na temat wygaśnięcia mandatu Bronisława Geremka, i odczytał treść komunikatu:

„Na chwilę obecną do Parlamentu Europejskiego nie wpłynęło zawiadomienie ze strony władz polskich
dotyczące wygaśnięcia mandatu profesora Bronisława Geremka. Bronisław Geremek należy do wybit-
nych osobistości życia politycznego. Znany jest ze swojego zaangażowania w obronę demokracji w
swoim kraju oraz działań na rzecz zjednoczenia Europy. Sprawdzone zostaną wszelkie możliwości
prawne, tak by profesor Geremek mógł kontynuować swoją dotychczasową pracę. Według informacji,
które posiadamy, Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą, na podstawie której wygasałby mandat
poselski profesora Geremka. Orzeczenie Trybunału w tej sprawie oczekiwane jest w najbliższych tygod-
niach.”

„Zwróciłem się do służb prawnych Parlamentu Europejskiego, aby sprawdzono dokładnie zaistniałą
sytuację pod kątem prawnym. Sprawą tą zajmie się w dniu jutrzejszym Konferencja Przewodniczących
Grup Politycznych PE.”
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Przewodniczący dodał, że Konferencja Przewodniczących pragnie przekazać Bronisławowi Geremkowi swoją
sympatię i wyrazy solidarności.

8. Głosowanie

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

8.1. Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrek-
tyw ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/
EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania
dyrektyw [COM(2006)0390 — C6-0242/2006 — 2006/0127(COD)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych.
Sprawozdawca: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

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

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0157)

8.2. Wyrównanie dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do
obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kana-
ryjskich, Gujany i Reunion (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania
dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z
Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion od roku 2007 do roku
2013 [COM(2006)0740 — C6-0505/2006 — 2006/0247(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.
Sprawozdawca: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

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

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0158)

8.3. Zmiana decyzji 2004/585/WE ustanawiającej Regionalne Komitety Doradcze
w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa * (art. 131 Regulaminu) (głosowa-
nie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady uchylającej decyzję 2004/585/WE ustanawia-
jącą Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa [COM(2006)0732 —

C6-0051/2007 — 2006/0240(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.
Sprawozdawca: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

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

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0159)
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