
PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0212)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Philip Bushill-Matthews, w imieniu grupy PPE-DE, zwrócił się o głosowanie przez głosowanie imienne
nad popr. 4, ust. 6 i popr. 12 (Przewodniczący stwierdził, że nie ma sprzeciwu, by wziąć pod uwagę tę
prośbę);

— Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, zaproponowała poprawkę ustną mającą na celu wprowadze-
nie nowego ust. 3a, którego nie przyjęto, gdyż przeszło 40 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu;

— Richard Howitt na temat wniosku Philipa Bushill-Matthews.

8.14. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej [2008/2009(INI)] — Komisja
Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

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

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0213)

9. 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 Sergio Berlato — A6-0164/2008: Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Katerina
Batzeli

— Sprawozdanie Bairbre de Brún — A6-0133/2008: James Nicholson

— Sprawozdanie Anne Van Lancker — A6-0172/2008: Hubert Pirker, Czesław Adam Siekierski, Frank
Vanhecke

— Sprawozdanie Janusz Lewandowski — A6-0181/2008: Frank Vanhecke

— Sprawozdanie Margie Sudre — A6-0158/2008: Madeleine Jouye de Grandmaison

— Sprawozdanie Lasse Lehtinen — A6-0155/2008: Zuzana Roithová

— Sprawozdanie Elizabeth Lynne — A6-0159/2008: Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Zdzisław Zbigniew
Podkański

— Sprawozdanie Willi Piecyk — A6-0163/2008: Erik Meijer, Czesław Adam Siekierski.

10. 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”.
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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.

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

PRZEWODNICTWO: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12. Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów i książek telefo-
nicznych (np. „European City Guide”) (debata)

Pytanie ustne (O-0078/2008) zadane przez Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Rady: Nieucz-
ciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów i książek telefonicznych (np. „European City Guide”)
(B6-0152/2008)

Arlene McCarthy zadała pytanie ustne.

Janez Lenarčič (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Simon Busuttil, w imieniu grupy PPE-DE, Genowefa Grabowska, w imieniu grupy PSE, Diana
Wallis, w imieniu grupy ALDE, Mairead McGuinness, Marian Harkin i Malcolm Harbour.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Corbett, Marcin Libicki, Brian Crowley i Arlene
McCarthy.

Głos zabrał Janez Lenarčič.

Debata została zamknięta.

13. Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***I — Dostęp do
rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***I —

Dostęp do międzynarodowego rynku przewozów towarów drogowych
(przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczą-
cego wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego [COM(2007)
0263 — C6-0145/2007 — 2007/0098(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) [COM(2007)
0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)
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