
7.10. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)
i zarządzanie przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(RMSR) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
i zarządzania przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) [2006/2248(INI)] —

Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Alexander Radwan (A6-0032/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0183)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Sharon Bowles zaproponowała poprawkę ustną do poprawki 8, która nie została przyjęta, ponieważ jej
uwzględnieniu sprzeciwiła się grupa ponad 40 posłów.

8. 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:

— Roczna strategia polityczna (2009) — RC-B6-0144/2008: Christopher Heaton-Harris

— Sprawozdanie: Jutta Haug — A6-0084/2008: Bernard Wojciechowski, Kathy Sinnott

— Szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby — RC-B6-0147/2008: Bernard Wojciechowski

— Sprawozdanie: Cristiana Muscardini — A6-0104/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Syed Kamall

— Sprawozdanie: Anne Ferreira — A6-0040/2008: Bernard Wojciechowski, Christofer Fjellner

— Sprawozdanie: Alexander Radwan — A6-0032/2008: Bernard Wojciechowski

9. 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 głoso-
wania 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.

*
* *

Rosa Miguélez Ramos i Carl Schlyter poinformowali, że ich stanowiska do głosowania nie zadziałały pod-
czas głosowania nad poprawką 1 do wspólnej rezolucji RC-B6-0144/2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55 i wznowione o 15.00.)
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