
4. Homologacja pojazdów napędzanych wodorem ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem i zmieniającego dyrektywę 2007/46//WE
[COM(2007)0593 — C6-0342/2007 — 2007/0214(COD)] — Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów.
Sprawozdawca: Anja Weisgerber (A6-0201/2008)

Głos zabrał Günter Verheugen (Wiceprzewodniczący Komisji).

Anja Weisgerber przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Alojz Peterle (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Malcolm Harbour, w imieniu grupy
PPE-DE, Wolfgang Bulfon, w imieniu grupy PSE, Vladko Todorov Panayotov, w imieniu grupy ALDE, Leo-
pold Józef Rutowicz, w imieniu grupy UEN, Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Schwab,
Arlene McCarthy, Danutė Budreikaitė, Małgorzata Handzlik, Matthias Groote, Bogusław Liberadzki i Silvia-
Adriana Țicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Bogusław Liberadzki.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Anja Weisgerber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 03.09.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.00 i wznowione o 11.30.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

5. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym wyraził solidarność Parlamentu z ofiarami huraganu Gustaw
na Karaibach.

6. Zwiększenie roli młodzieży w polityce europejskiej — Nadzwyczajna
współpraca przy odnajdywaniu zaginionych dzieci (pisemne oświadczenia)

Pisemne oświadczenie 0033/2008 na temat zwiększenia roli młodzieży w polityce europejskiej złożone
przez Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets
i Bart Staes do dnia 10.07.2008 zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu i w związku
z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostało przekazane wymienionym w nim instytucjom
i opublikowane z podaniem nazwisk sygnatariuszy w tekstach przyjętych podczas obrad w dniu
02.09.2008 r. (P6_TA-PROV(2008)0390).

Pisemne oświadczenie 0036/2008 na temat la nadzwyczajnej współpracy przy odnajdywaniu zaginionych
dzieci złożone przez Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt i Diana
Wallis do dnia 25.07.2008 r. zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu, i w związku z tym,
zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostało przekazane wymienionym w nim instytucjom i opubliko-
wane z podaniem nazwisk sygnatariuszy w tekstach przyjętych podczas obrad w dniu 02.09.2008 r.
(P6_TA-PROV(2008)0391).
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