
8.25. Dane statystyczne Wspólnoty odnoszące się do handlu towarami między
państwami członkowskimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniają-
cego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do
handlu towarami między państwami członkowskimi [COM(2008)0058 — C6-0059/2008 —

2008/0026(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0501)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0501)

8.26. Prawo właściwe w sprawach małżeńskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzającego zasady dotyczące prawa właściwego
w sprawach małżeńskich [COM(2006)0399 — C6-0305/2006 — 2006/0135(CNS)] — Komisja Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrali: Panayiotis Demetriou, w imieniu grupy PPE-DE, ze wsparciem Evelyne Gebhardt (sprawozda-
wczyni), składając poprawkę ustną do poprawki 38, oraz Carlo Casini, aby podkreślić zgodność poprawki
ustnej z poprawkami 32 do 37; ww. poprawka ustna została następnie przyjęta.

Głos zabrał Bruno Gollnisch, zwracając się o odesłanie tekstu do Komisji; Parlament odrzuciła ten wniosek.

Głos zabrali: Evelyne Gebhardt i Panayiotis Demetriou, w imieniu grupy PPE-DE przypominając, że
poprawki od 32 do 37 upadły na skutek przyjęcia poprawki 38, zmienionej poprawką ustną oraz Cristiana
Muscardini, w imieniu grupy UEN, na temat tych poprawek.

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0502)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0502)

8.27. Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalo-
nych regionach Wspólnoty * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych
regionach Wspólnoty [COM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS)] — Komisja Rybołówstwa.
Sprawozdawca: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0503)
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0503)

9. 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 Anders Wijkman — A6-0366/2008: Zuzana Roithová i Bogdan Pęk

— Sprawozdanie Jean Marie Beaupuy — A6-0356/2008: Victor Boștinaru, w imieniu grupy PSE, i Zita
Pleštinská

— Sprawozdanie Marielle De Sarnez — A6-0294/2008: Czesław Adam Siekierski i Philip Claeys

— Sprawozdanie József Szájer — A6-0297/2008: Gyula Hegyi

— Sprawozdanie Evelyne Gebhardt — A6-0361/2008: Carlo Casini, Zuzana Roithová i David Sumberg

10. 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.

*
* *

Marie Panayotopoulos-Cassiotou poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało podczas
głosowań nad niektórymi sprawozdaniami.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.15 i wznowione o 15.10.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12. Stosunki UE-Rosja (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki UE-Rosja

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) i Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) złożyli
oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma,
w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE, Bart Staes, w imieniu grupy
Verts/ALE, Adam Bielan, w imieniu grupy UEN, Esko Seppänen, w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Marie
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