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Wiceprzewodnicząca

15. Wniosek o tryb pilny

Wniosek Rady i Komisji o przeprowadzenie debaty w trybie pilnym (art.134 Regulaminu) nad:

— wnioskiem w sprawie rozporządzenia ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu
wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (COM
(2008)0454 — C6-0270/2008 — 2008/0144 (CNS))

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

— tryb pilny umotywowany jest potrzebą przyjęcia przepisów mających na celu dostosowanie wspólnoto-
wego sektora rybołówstwa w aktualnym kontekście wzrostu cen paliw w celu zapewnienia w tym
sektorze trwałych warunków społecznych i gospodarczych.

Parlament podejmie decyzję w sprawie wniosku o zastosowanie trybu pilnego w następnym dniu sesji o
godz. 12.

16. Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólno-
towych ***II — Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego
Europejską Agencję Kolejową ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpie-
czeństwa kolei wspólnotowych [16133/3/2007 — C6-0129/2008 — 2006/0272(COD)] — Komisja Trans-
portu i Turystyki.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustana-
wiające Europejską Agencję Kolejową [16138/3/2007 — C6-0131/2008 — 2006/0274(COD)] — Komisja
Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa przedstawił zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Erik
Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček, Silvia-Adriana Ţicău i
Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Jörg
Leichtfried.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Paolo Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 09.07.2008 i pkt 5.4 protokołu z dnia 09.07.2008.
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