
W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Brian Simpson w sprawie kompatybilności poprawek 62 i 64 (Przewodniczący potwierdził kompatybil-
ność tych poprawek).

7.11.Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I
(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie) [COM(2006)
0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0337)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0337)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Pervenche Berès w sprawie francuskiego tłumaczenia sprawozdania.

7.12. Usługi finansowe 2005-2010 — Biała Księga (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki w zakresie usług finansowych w latach 2005-2010 — Biała Księga [2006/
2270(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0338)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Ieke van den Burg (sprawozdawczyni) wprowadziła zmiany techniczne do poprawki 12;

— Ieke van den Burg wycofała swoją poprawkę ustną do ustępu 26;

— Ieke van den Burg przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 34, która została przyjęta.

7.13.Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (głoso-
wanie)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku [2007/2023
(INI)] — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)
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PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0339)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Jacek Protasiewicz (sprawozdawca) wyjaśnił kwestię związaną z poprawkami 11 i12;

— Jacek Protasiewicz i Luigi Cocilovo w sprawie treści ustępów 3 i 4 oraz poprawek 20 i 21,

— Astrid Lulling w sprawie tłumaczenia ustnego na język francuski

— Nikolaos Sifunakis w sprawie przebiegu głosowania.

7.14. Oddelegowywanie pracowników (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0266/2007

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0340)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Philip Bushill-Matthews

*
* *

Pervenche Berès i Hannes Swoboda wnosząc o zawieszenie głosowań i wznowienia ich następnego dnia o
godz. 11h30 z uwagi na późną porę. 30 (Przewodniczący wyraził podjął decyzję o przerwaniu głosowania
na tym etapie. Zostanie ono wznowione podczas glosowań następnego dnia.).

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:

— Sprawozdanie Jo Leinen — A6-0279/2007: Hannu Takkula

— Sprawozdanie Karl-Heinz Florenz — A6-0186/2007: Zuzana Roithová

— Sprawozdanie Markus Ferber — A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Bec-
sey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski i Saïd El Khadraoui

— Sprawozdanie Jacek Protasiewicz — A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad
Dillen i Carlo Fatuzzo

— B6-0266/2007 — Oddelegowywanie pracowników: Hubert Pirker

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 głosowa-
nia imiennego”.
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