
3. Udoskonalenie metody konsultacji Parlamentu Europejskiego w zakresie
procedur rozszerzania strefy Euro — Przyjęcie jednej waluty przez Cypr
z dniem 1 stycznia 2008 r. * — Przyjęcie jednej waluty przez Maltę
z dniem 1 stycznia 2008 r. * (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Udoskonalenie metody konsultacji Parlamentu Europejskiego w zakresie pro-
cedur rozszerzania strefy Euro

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 traktatu w sprawie
przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. [COM(2007)0256 — C6-0151/2007 —

2007/0090(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Werner Langen (A6-0244/2007)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 traktatu w sprawie
przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. [COM(2007)0259 — C6-0150/2007 —

2007/0092(CNS)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Werner Langen (A6-0243/2007)

Vladimír Špidla (członek Komisji) i Günter Gloser (urzędujący Przewodniczący Rady) złożyli oświadczenia.

Werner Langen przedstawił swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David Casa, w imieniu grupy PPE-DE, Dariusz Rosati, w imieniu grupy PSE, Donato Tommaso
Veraldi, w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, w imieniu grupy UEN, Cem Özdemir,
w imieniu grupy Verts/ALE, Andreas Mölzer, w imieniu grupy ITS, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès,
Marios Matsakis, Alexander Radwan, Joseph Muscat, Ieke van den Burg, Antolín Sánchez Presedo, Günter
Gloser, Joaquín Almunia, Werner Langen, w sprawie uwagi Joaquína Almunii, a tamten w sprawie uwag
wyrażonych przez sprawozdawcę, oraz Pervenche Berès, która również wypowiedziała się na temat tych
uwag i zadała pytanie Radzie, na które odpowiedzi udzielił Günter Gloser.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Werner Langen, w imieniu komisji ECON, w sprawie ulepszenia metody konsultacji z Parlamentem
w procedurach dotyczących rozszerzenia strefy euro (B6-0264/2007)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 20.06.2007, pkt 5.6 protokołu z dnia 20.06.2007 i pkt 5.11 protokołu
z dnia 20.06.2007.
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PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

4. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący ogłosił, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę 27 czerwca 2007 r. do
podpisania, zgodnie z art. 68 Regulaminu PE, następującego aktu przyjętego w trybie współdecyzji:

— rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii
ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE (3624/4/2007 —

C6-0186/2007 — 2006/0133(COD))

*
* *

Głos zabrał Marco Cappato, prosząc o udzielenie przez Prezydium odpowiedzi na pytanie, które postawił
trzy miesiące temu na temat oświadczeń wygłoszonych przez kardynała Angelo Scolę (Przewodniczący
odpowiedział, że dopilnuje tej sprawy).

5. Głosowanie

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

5.1. Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich *
(art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw
trzecich [COM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Carlos Coelho (A6-0211/2007)

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

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Carlos Coelho (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 131 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0266)

5.2. Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składo-
wania i zakazu wywozu rtęci metalicznej [COM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD)] —
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

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

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0267)

PROJEKT RESOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0267)
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