
WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2007)0594)

9.18. Wspólnotowa polityka środowiska morskiego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
na rzecz środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) [09388/2/2007 —

C6-0261/2007 — 2005/0211(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0389/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0595)

9.19. Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy ***II
(głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
[16477/1/2006 — C6-0260/2007 — 2005/0183(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Holger Krahmer (A6-0398/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0596)

9.20. Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I
(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej inte-
roperacyjności wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) [COM(2006)0783 — C6-0474/2006 —

2006/0273(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

Debata odbyła się dnia 28.11.2007 (pkt 18 protokołu z dnia 28.11.2007).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0597)

18.12.2008 PL C 323 E/31Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 11 grudnia 2007 r.



PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0597)

9.21. Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i okreś-
lone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów
wiejskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej poli-
tyki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/
2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) [COM(2007)0484 — C6-0283/2007 — 2007/0177(CNS)] — Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0470/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0598)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0598)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.50 i wznowione o 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

10. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

W godzinach od 12:00 do 12:30, Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia
nagrody im. Sacharowa Salihowi Mahmoudowi Osmanowi, adwokatowi sudańskiemu reprezentującemu
przed sądem ofiary wojny w Darfurze.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE

Wiceprzewodnicząca

11. 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 Françoise Grossetête — A6-0479/2007: Miroslav Mikolášik i Zuzana Roithová

— Sprawozdanie Marie-Noëlle Lienemann — A6-0389/2007: Danutė Budreikaitė

— Sprawozdanie Holger Krahmer — A6-0398/2007: Ryszard Czarnecki i Zuzana Roithová
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