
7.7. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi on line (głosowanie)
Projekt rezolucji: B6-0423/2008

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0462)

7.8. „FKMSR: Przegląd statutu — Publiczna odpowiedzialność i skład RMSR —

Propozycje zmian” (głosowanie)

Projekt rezolucji: B6-0450/2008

Głos zabrali: Piia-Noora Kauppi, w imieniu grupy PPE-DE, która poprosiła o przełożenie głosowania na
następną sesję miesięczną, zgodnie z art. 170 ust. 4 Regulaminu, oraz Pervenche Berès, przewodnicząca
komisji ECON, która poparła wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

7.9. Pakiet socjalny (głosowanie)
Projekty rezolucji: B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008
i B6-0434/2008

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0378/2008

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0427/2008

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0429/2008

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0433/2008

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0434/2008

Odrzucony

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:
— Philip Bushill-Matthews, w imieniu grupy PPE-DE wycofał projekt rezolucji B6-0376/2008 złożony,

w imieniu grupy.

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:
— Debata roczna w sprawie postępów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2

i 39 TUE) B6-0425/2008: Simon Busuttil

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

— Debata roczna w sprawie postępów w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (art. 2
i 39 TUE) B6-0425/2008: Frank Vanhecke

— Sprawozdanie Marianne Mikko — A6-0303/2008: Neena Gill, Zdzisław Zbigniew Podkański, Frank
Vanhecke, Koenraad Dillen i Pál Schmitt, w imieniu grupy PPE-DE
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— Kontrolowanie cen energii RC-B6-0428/2008: Peter Baco i Czesław Adam Siekierski

— Sprawozdanie Alessandro Foglietty — A6-0256/2008: Renate Sommer

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.

Zuzana Roithová poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało podczas głosowania nad
sprawozdaniem Alessandro Foglietty — A6-0256/2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Pierre Schapira poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

11. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament zatwierdził ważność mandatów następujących posłów: Flaviu Călina
Rusa, od dnia 24 czerwca 2008 r., Eleonory Lo Curto, od dnia 24 lipca 2008 r. oraz Andrzeja Wielowiey-
skiego, od dnia 26 sierpnia 2008 r.

12. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 19 maja 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego
stosowania pestycydów (06124/5/2008 — C6-0323/2008 — 2006/0132(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
(11119/8/2008 — C6-0326/2008 — 2006/0136(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
26.09.2008.
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