
5.7. Zrównoważone rolnictwo i biogazy: przegląd prawodawstwa wspólnoto-
wego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazów: potrzeba przeglądu prawodawstwa wspól-
notowego [2007/2107(INI)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sprawozdawca: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0095)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Csaba Sándor Tabajdi zaproponował poprawkę ustną do ust. 41, która została przyjęta.

6. 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 Elisabeth Jeggle — A6-0046/2008: Ryszard Czarnecki, Bernard Wojciechowski, Danutė
Budreikaitė, Milan Horáček, Albert Deß, Syed Kamall, Czesław Adam Siekierski

— Sprawozdanie Lutz Goepel — A6-0047/2008: Michl Ebner, Jan Březina, Czesław Adam Siekierski,
Christopher Heaton-Harris, Albert Deß, Syed Kamall, Edward McMillan-Scott i Seán Ó Neachtain

— Sprawozdanie Christa Klaß — A6-0031/2008: Czesław Adam Siekierski, Agnes Schierhuber, Christop-
her Heaton-Harris, Frank Vanhecke, Astrid Lulling

— Sprawozdanie Csaba Sándor Tabajdi — A6-0034/2008: Albert Deß, Oldřich Vlasák

7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes
(appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowa-
nia imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie
od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

*
* *

Hubert Pirker poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie działało podczas głosowania nad spra-
wozdaniami Turmes (A6-0487/2007) i Staes (A6-0004/2008).

Caroline Lucas i Glenis Willmott poinformowały, że ich stanowiska do głosowania nie działały podczas
głosowania końcowego nad sprawozdaniem Staes (A6-0004/2008).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.05 i wznowione o 15.10.)
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