
Kalendarz sesji Parlamenty Europejskiego na 2009 r. został określony następująco:

od12 do 15 stycznia
od 2 do 5 lutego
od 18 do 19 lutego
od 9 do 12 marca
od 23 do 26 marca
od 1 do 2 kwietnia
od 21 do 24 kwietnia
od 4 do 7 maja
od 14 do 16 lipca
od 14 do 17 września
od 7 do 8 października
od 19 do 22 października
od 11 do 12 listopada
od 23 do 26 listopada
od 14 do 17 grudnia.

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

— Joseph Daul wniósł poprawkę ustną do projektu Konferencji Przewodniczących (17. tydzień) celem
przesunięcia o jeden dzień sesji przewidzianej na 20-23 kwietnia 2009 tak, by odbyła się ona
w dniach 21-24 kwietnia 2009 r.

— Hannes Swoboda, w imieniu grupy politycznej PSE poparła tę propozycję.

— Parlament przyjął poprawkę ustną.

— Hartmut Nassauer zwrócił się o udzielenie szczegółowych informacji na temat daty przyszłych wybo-
rów na szczeblu europejskim oraz pierwszego posiedzenia Parlamentu po nich (Przewodniczący odpo-
wiedział mu, że zwróci się w tej sprawie do Konferencji Przewodniczących);

— Daniel Cohn-Bendit zabrał głos na temat uwag swych przedmówców.

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

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu
rtęci metalicznej [11488/1/2007 — C6-0034/2008 — 2006/0206(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

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

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Głos zabrał Dimitrios Papadimoulis (sprawozdawca) w sprawie poprawek 37 i 41.

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0214)

5.3. Ochrona środowiska poprzez prawo karne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony środowiska poprzez prawo karne [COM(2007)0051 — C6-0063/2007 — 2007/0022(COD)] —
Komisja Prawna.
Sprawozdawca: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)
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