
8.21. Budżet 2009: pierwsze refleksje dotyczące mandatu do postępowania
pojednawczego w związku z WPB 2009 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie procedury budżetowej 2009: pierwsze refleksje dotyczące wstępnego projektu
budżetu na rok 2009 r. oraz mandatu do postępowania pojednawczego Sekcja III — Komisja [2008/2025
(BUD)] — Komisja Budżetowa.
Sprawozdawca: Jutta Haug (A6-0262/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0335)

8.22. Oddziaływanie środowiskowe planowanego gazociągu bałtyckiego, mają-
cego łączyć Rosję i Niemcy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oddziaływania środowiskowego planowanego gazociągu bałtyckiego, mającego
łączyć Rosję i Niemcy (petycje nr 0614/2007 i nr 0952/2007) [2007/2118(INI)] — Komisja Petycji.
Sprawozdawca: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0336)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Dirk Sterckx zwrócił uwagę na wadliwe wyświetlanie wyników głosowania na ekranach, a Justas Vincas
Paleckis zwrócił się do Przewodniczącego z wnioskiem o ustne podawanie wyników głosowania z
dokładną liczbą głosów (po głosowaniu nad poprawką 50 Przewodniczący przerwał na kilka minut
głosowanie, aby umożliwić rozwiązanie problemu przez służby techniczne);

— Graham Booth zabrał głos w sprawie procedury głosowania nad poprawką 49;

— Marcin Libicki (sprawozdawca) i Werner Langen zabrali głos w sprawie wyświetlania wyników glosowa-
nia;

— Christopher Beazley zwrócił się z wnioskiem o głosowanie podzielone nad poprawką 30 (Przewodni-
czący stwierdził brak sprzeciwu);

— Andres Tarand zaproponował poprawkę ustną do poprawki 37, która została przyjęta.

— Marcin Libicki złożył oświadczenie po głosowaniu.

8.23. Stabilizacja sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty między-
narodowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stabilizacji sytuacji w Afganistanie: wyzwania dla UE i wspólnoty międzynarodowej
[2007/2208(INI)] — Komisja Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: André Brie (A6-0269/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)
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PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0337)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Przed głosowaniem Przewodniczący podał do wiadomości, że sprawozdawca usunął swoje nazwisko z
tego sprawozdania.

— André Brie zaproponował poprawkę ustną mającą na celu dodanie ust. 3a, która została przyjęta.

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 Åsa Westlund — A6-0179/2008, Sprawozdanie Åsa Westlund — A6-0180/2008, Spra-
wozdanie Mojca Drčar Murko — A6-0177/2008 Sprawozdanie Avril Doyle — A6-0176/2008: Hiltrud
Breyer w imieniu grupy Verts/ALE

— Sprawozdanie Åsa Westlund — A6-0180/2008 Neena Gill i Czesław Adam Siekierski

— Sprawozdanie Mojca Drčar Murko — A6-0177/2008 Miroslav Mikolášik

— Sprawozdanie Avril Doyle — A6-0176/2008 Miroslav Mikolášik

— Sprawozdanie Peter Liese — A6-0220/2008 Péter Olajos, Zuzana Roithová i Christoph Konrad

— Sprawozdanie Richard Corbett — A6-0197/2008 David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank
Vanhecke, Christopher Heaton-Harris i Syed Kamall

— Sprawozdanie Jutta Haug — A6-0262/2008 David Sumberg i Christopher Heaton-Harris

— Sprawozdanie Marcin Libicki — A6-0225/2008 Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana
Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt i Rainer
Wieland

— Sprawozdanie André Brie — A6-0269/2008 David Sumberg, Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, Carlo
Fatuzzo, Bernd Posselt i Christopher Heaton-Harris

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 głosowa-
nia imiennego”.

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.

*
* *

Vasco Graça Moura poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania
nad sprawozdaniem Jacek Saryusz-Wolski — A6-0271/2008.
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