
25. Dane statystyczne Wspólnoty odnoszące się do handlu towarami między
państwami członkowskimi ***I

Spraw.: Eoin RYAN (A6-0348/2008)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Całość tekstu
Głosowanie łączne nr 1 — poprawki

kompromisowe

7 UEN +

Głosowanie łączne nr 2 — poprawki
komisji przedmiotowo właściwej —

głosowanie łączne

1-6 komisja �

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 664, 13, 6

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe

26. Prawo właściwe w sprawach małżeńskich *

Spraw.: Evelyne GEBHARDT (A6-0361/2008)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwej — głosowanie łączne

1-16
24-25
27-31

komisja +

26 komisja go -

Art. 20 lit. a) ust. 1, część wprowa-
dzająca

38 PSE + z poprawką ustną

32 PPE-DE �

Art. 20 lit. b) ust. 1 przed lit. a) 33 PPE-DE �

Art. 20 lit. a) ust. 1 lit. a) 34 PPE-DE �

Art. 20 lit. a) ust. 1 lit. b) 35 PPE-DE �

Art. 20 lit. a) ust. 1 lit. c) 36 PPE-DE �

Art. 20 lit. a) ust. 1 po lit. c) 37 PPE-DE �

Art. 20 lit. a ust. 1 18-22 komisja +

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 522, 89, 35

Ponieważ poprawka 17 nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie została poddana pod głosowanie
(art. 151 ust. 1 Regulaminu).

Poprawki 22 i 23 zostały połączone.

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
PSE: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: popr. 26
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Różne

Panayiotis Demetriou, w imieniu grupy PPE-DE, przedstawił następującą poprawkę ustną do poprawki 38:

1. Małżonkowie mogą porozumieć się co do wyznaczenia prawa właściwego w przypadku rozwodu
i separacji prawnej, o ile wybrany przez nich system prawa jest zgodny z prawami podstawowymi
określonymi w traktatach i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz z zasadami porządku
publicznego. Małżonkowie mogą porozumieć się co do wyznaczenia jednego z następujących systemów
prawa:

27. Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych
regionach Wspólnoty *

Spraw.: Pedro GUERREIRO (A6-0388/2008)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właś-
ciwej — głosowanie łączne

1
4
8

komisja +

3 komisja go -

5 komisja go -

Przed art. 1 9 GUE/NGL gi - 72, 578, 10

6 komisja ge + 482, 157, 15

Art. 1 i punkt 4 preambuły 10+11 GUE/NGL gi - 65, 586, 11

7+2 komisja +

Głosowanie: projekt z poprawkami +

Głosowanie: rezolucja legislacyjna gi + 531, 68, 12

Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: głosowanie końcowe
GUE/NGL: popr. 9, 10, 11

Wnioski o głosowanie odrębne

PPE-DE: popr. 3 i 5

C 3 E/48 PL 8.1.2009Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 21 października 2008 r.


