
5.6. Zielona księga w sprawie przeglądu dorobku prawnego w dziedzinie
ochrony konsumentów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Zielonej księgi w sprawie przeglądu dorobku prawnego w dziedzinie ochrony
konsumentów [2007/2010(INI)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
Sprawozdawca: Béatrice Patrie (A6-0281/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0383)

6. 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: Elena Valenciano Martínez-Orozco — A6-0302/2007: Koenraad Dillen, Frank Vanhecke

— Sprawozdanie: Béatrice Patrie — A6-0281/2007: Zuzana Roithová

7. 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 uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch
tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

*
* *

Marcin Libicki, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab i Rainer Wieland poinformowali, że ich terminale do
głosowania nie zadziałały w chwili głosowania nad sprawozdaniem Béatrice Patrie — A6-0281/2007.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.25 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

8. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 25 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
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