
4. Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013
(debata)

Sprawozdanie w sprawie Białej księgi zatytułowanej „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE
na lata 2008-2013” [2008/2115(INI)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Alojz Peterle (A6-0350/2008)

Alojz Peterle przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Milan Cabrnoch (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Siiri Oviir (sprawozdawczyni
komisji opiniodawczej FEMM), Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE, Glenis Willmott w imieniu
grupy PSE, i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/
NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Bogusław Sonik, Anne Ferreira, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Urszula
Krupa, Avril Doyle, Åsa Westlund, Daciana Octavia Sârbu i Justas Vincas Paleckis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Alojz Peterle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 09.10.2008 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.35 i wznowione o godz. 11.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

5. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Wolf Klinz poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

*
* *

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

6. In Memoriam

Przewodniczący uczcił pamięć George'a Thomsona, byłego członka Komisji (1973-1977), który zmarł
03.10.2008 r.

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki
głosowania”, załączonym do protokołu.
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Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na
stronach Europarl.

Głos zabrali: Alain Hutchinson, który wyraził sprzeciw wobec niektórych imprez organizowanych w
budynku Parlamentu, będących jego zdaniem przyczyną szkód (Przewodniczący odpowiedział, że przekaże
jego uwagi Kwestorom) oraz Pervenche Berès, która wyraziła ubolewanie z powodu faktu, iż debata w
sprawie kryzysu finansowego rozpoczęła się później niż planowano z uwagi na uroczyste posiedzenie (Prze-
wodniczący odpowiedział, że przekaże jej uwagi Konferencji Przewodniczących).

7.1. Wspólne informowanie o Europie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przyjęcia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie wspólnego informo-
wania o Europie [2007/2222(ACI)] — Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Jo Leinen
(A6-0372/2008)

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

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0463)

7.2. Protokół do Umowy WE/Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu
osób (udział Bułgarii i Rumunii) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europej-
skiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie swobodnego prze-
pływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w
następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej [09116/2008 — C6-0209/2008 — 2008/0080
(AVC)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu (A6-0343/2008)

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

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0464)

7.3. Ustanowienie europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów
skazanych (ESPIRS) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu
przekazywania informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2008/XX/
WSiSW [COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Luca Romagnoli (A6-0360/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0465)
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