
Głos zabrali: Vladimír Špidla, Manolis Mavrommatis i Martin Schulz, który poskarżywszy się na hałas panu-
jący w sali obrad pod koniec debaty, zwrócił się do Prezydium w imieniu grupy PSE o zachowanie pięcio-
minutowej przerwy przed głosowaniem.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 08.05.2008.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE

Wiceprzewodnicząca

*
* *

Przewodnicząca wyraziła swoje zadowolenie z ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez parlament litewski.

*
* *

Głos zabrał Jens-Peter Bonde z okazji swojego ostatniego udziału w głosowaniu.

5. 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.

5.1. Zmiany dopuszczalnych wielkości połowów oraz rekompensaty finansowej
przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką
Seszeli * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w
formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r.
do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane
w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli [COM(2007)0664 — C6-0430/2007 —

2007/0232(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.
Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

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

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0187)

5.2. Podatek akcyzowy na piwo produkowane na Maderze * (art. 131 Regulaminu)
(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obni-
żonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego
regionu Madera [COM(2007)0772 — C6-0012/2008 — 2007/0273(CNS)] — Komisja Rozwoju Regional-
nego.
Sprawozdawca: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

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

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0188)
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