
— Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału
Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w
sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (SEC(2008)2109 — C6-0256/
2008 — 2008/2164(ACI))

odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO
opinia: CULT, BUDG, JURI, CONT

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europej-
skiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przed-
siębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym — (Przekształcenie) (COM
(2008)0419 — C6-0258/2008 — 2008/0141(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające
na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospo-
darczym (COM(2008)0454 — C6-0270/2008 — 2008/0144(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: PECH

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednoli-
cona) (COM(2008)0358 — C6-0271/2008 — 2008/0116(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych
kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednoli-
cona) (COM(2008)0367 — C6-0272/2008 — 2008/0124(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zew-
nętrznych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

2) przez posłów:

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu i Flaviu Călin Rus. Projekt rezolucji w sprawie usta-
nowienia Europejskiego Instytutu Badań nad Zbrodniami Komunizmu (B6-0372/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: CULT

4. Stworzenie we Włoszech bazy danych cyfrowych odcisków palców Romów
(złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 07.07.2008 (pkt 18 protokołu z dnia 07.07.2008).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian
Severin i Katalin Lévai w imieniu grupy PSE, Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin
Kazak i Magor Imre Csibi w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven i
Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto i
Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie spisu Romów we Włoszech w oparciu o
pochodzenie etniczne (B6-0348/2008)
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— Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski i Ryszard Czar-
necki w imieniu grupy UEN, w sprawie utworzenia bazy danych odcisków palców pobieranych od
Romów we Włoszech (B6-0354/2008)

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 10.07.2008.

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki
głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na
stronach Europarl.

5.1. Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski
wizowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniają-
cego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w
związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przy-
jmowania i rozpatrywania wniosków wizowych [COM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD)]
— Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Sarah Ludford (A6-0459/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0358)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0358)

5.2. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE/Islamska Republika Maure-
tańska na okres od 1 sierpnia 2008 r. do 31 lipca 2012 r. * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustala-
jącego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i
rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą
Europejską a Islamską Republiką Mauretańską [COM(2008)0243 — C6-0199/2008 — 2008/0093(CNS)]
— Komisja Rybołówstwa.
Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez (A6-0278/2008)

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

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0359)
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