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

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)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0477)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— przed głosowaniem, Alojz Peterle (sprawozdawca) zasugerował zmianę kolejności niektórych elementów
w tekście w przypadku przyjęcia poprawek(Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu).

8. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE-DE i PSE, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja TRAN: Michel Teychenne

— komisja AGRI: Jean-Paul Denanot, Sebastiano Sanzarello

— komisja LIBE: Maddalena Calia

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią):
Maddalena Calia

9. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament zatwierdził mandaty Ulrike Rodust, ze skutkiem od dnia 29
sierpnia 2008 r., i Maddaleny Calii, ze skutkiem od dnia 12 września 2008 r.

10. 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 Pier Antonio Panzeri — A6-0365/2008: Rumiana Jeleva i Astrid Lulling

— Sprawozdanie Gabriele Zimmer — A6-0364/2008: Anja Weisgerber, Syed Kamall i Czesław Adam
Siekierski

— RC-B6-0527/2008 — Sytuacja na Białorusi: Milan Horáček i Czesław Adam Siekierski
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— RC-B6-0521/2008 — Zawieszenie rundy z Dauhy Światowej Organizacji Handlu: Czesław Adam Sie-
kierski i Syed Kamall

— Sprawozdanie Carlos Carnero González — A6-0347/2008: Bogdan Pęk, Frank Vanhecke, Philip Claeys,
Daniel Hannan, Roger Helmer i Syed Kamall

— Sprawozdanie Richard Seeber — A6-0362/2008: Gyula Hegyi, Cristina Gutiérrez-Cortines i Madeleine
Jouye de Grandmaison

— Sprawozdanie Ieke van den Burg i Daniel Dăianu — A6-0359/2008: Astrid Lulling

— Sprawozdanie Alojz Peterle — A6-0350/2008: Paul Rübig

11. 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 głosowa-
nia 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.

*
* *

Bernd Posselt poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie pięciu pierwszych
głosowań.

12. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspól-
nego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji
na temat:

— Wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w dniu 2 października 2008 r. w celu przyjęcia rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicz-
nego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (09815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))
odesłany: komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
10.10.2008 r.

13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja EMPL

— Statut europejskiej spółki prywatnej (COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: EMPL, ECON
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