
PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

6. Uroczyste posiedzenie — Francja

W godzinach od 12.00 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Nicolasa
Sarkozy'ego, prezydenta Republiki Francuskiej.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie (ciąg dalszy)

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

7.1. Zmiana dyrektywy 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej
w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólno-
cie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie [COM(2006)0818 — C6-0011/2007 — 2006/0304(COD)] — Komi-
sja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Peter Liese (A6-0402/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0505)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0505)

8. 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 Karin Scheele — A6-0365/2007: Karin Scheele i Romano Maria La Russa

— Sprawozdanie Pála Schmitta — A6-0415/2007: Ryszard Czarnecki, Tomáš Zatloukal i Frank Vanhecke
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— Sprawozdanie Petera Liesego — A6-0402/2007: Hans-Peter Mayer, Lasse Lehtinen, Zuzana Roithová,
Christoph Konrad i Eija-Riitta Korhola

— Sprawozdanie Henri Webera — A6-0390/2007: Ryszard Czarnecki

— Sprawozdanie Barbary Kudryckiej — A6-0363/2007: Czesław Adam Siekierski

9. 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 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.

*
* *

Fiona Hall poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad spra-
wozdaniem Henri Webera — A6-0390/2007.

Francis Wurtz poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad
sprawozdaniem Petera Liesego — A6-0402/2007.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.15 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk europej-
skich (COM(2007)0625 — C6-0346/2007 — 2007/0220(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON

— Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do
wyrobów tytoniowych (Wersja skodyfikowana) (COM(2007)0587 — C6-0392/2007 —

2007/0206(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do urządzeń spala-
nia paliw gazowych (Wersja skodyfikowana) (COM(2007)0633 — C6-0393/2007 —

2007/0225(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
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