
PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0602/2008
(zastępujący B6-0602/2008, B6-0603/2008, B6-0604/2008, B6-0605/2008, B6-0606/2008 i B6-0607/
2008):

złożony przez następujących posłów:

— Michael Gahler, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu
grupy PPE-DE,

— Pasqualina Napoletano i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE,

— Marios Matsakis, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE,

— Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN,

— Marie-Hélène Aubert i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE,

— Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0570)

13.3. Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 i
B6-0613/2008

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

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0608/2008
(zastępujący B6-0608/2008, B6-0609/2008, B6-0610/2008, B6-0611/2008, B6-0612/2008 i B6-0613/
2008):

złożony przez następujących posłów:

— Ioannis Kasoulides i Mario Mauro w imieniu grupy PPE-DE,

— Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa i Jamila Madeira w imieniu grupy PSE,

— Chris Davies i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

— Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Roberta Angelilli i Eugenijus
Maldeikis w imieniu grupy UEN,

— Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans i Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/
ALE,

— Luisa Morgantini i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2008)0571)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Charles Tannock przedstawił poprawkę ustną do punktu B preambuły, która została przyjęta. Marios
Matsakis zasugerował wówczas wprowadzenie zmian do sformułowania tej poprawki ustnej, czemu
przeciwstawił się Charles Tannock (Przewodniczący, stwierdzając zgłoszenie tego sprzeciwu potwierdził,
że pod głosowanie poddany zostanie jedynie tekst zmieniony poprawką ustną w początkowym brzmie-
niu sformułowanym przez jej autora);

— Kathalijne Maria Buitenweg w sprawie przyjętej procedury;
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— Charles Tannock przedstawił poprawkę ustną do punktu D preambuły, wobec której sprzeciw wyraził
Marios Matsakis (Przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy dotyczące poprawek ustnych), i
która została przyjęta.;

— Kathalijne Maria Buitenweg w sprawie przyjętej procedury.

*
* *

Głos zabrali: Véronique De Keyser, która zadała pytania dotyczące sposobu prowadzenia przez grupy poli-
tyczne negocjacji prowadzących do wspólnych projektów rezolucji, Marios Matsakis, Proinsias De Rossa,
który sprzeciwił się praktyce, którą określił jako nadmierne stosowanie poprawek ustnych w czasie obec-
nego głosowania, Luisa Morgantini, Bernd Posselt, Marcin Libicki et Paulo Casaca, ostatni z nich w sprawie
wystąpienia Luisy Morgantini.

Przewodniczący sprecyzował, że uwagi zgłoszone w sprawie stosowania poprawek ustnych zostaną przeka-
zane właściwym instancjom, co nie zmienia faktu, że przepisy Regulaminu nie zostały naruszone.

14. 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.

15. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy UEN Parlament zatwierdził następującą nominację:

— Delegacja do spraw stosunków z Iranem: Antonio Mussa

16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje

komisja ITRE

— Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 (telefonia ruchoma) oraz dyrektywy 2002/21/WE (łączność
elektroniczna) (COM(2008)0580 — C6-0333/2008 — 2008/0187(COD))

(opinia: CULT, ECON)

zaangażowane komisje ITRE, IMCO

(w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13.11.2008 r.)

komisja LIBE

— Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2008)0229 —

C6-0184/2008 — 2008/0090(COD))

(opinia: PETI, JURI, INTA)

zaangażowane komisje LIBE, AFCO

(w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13.11.2008 r.)
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