
Parlament Europejski i Rada uzgodniły, że w przypadku, gdyby Komisja zaproponowała – zgodnie z art. 96 ust.
11 Warunków zatrudnienia innych pracowników – dostosowanie składek na system ubezpieczenia od bezrobocia w
związku z włączeniem akredytowanych asystentów parlamentarnych do tego systemu, niezbędne płatności dokony-
wane przez Parlament Europejski powinny być finansowane w obrębie odpowiedniej pozycji budżetowej i wypłacane
z łącznej kwoty środków zapisanych w sekcji budżetu dotyczącej Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski i Rada przypominają poza tym, że zgodnie z art. 248 ust. 4 akapit drugi Traktatu WE
Trybunał Obrachunkowy może w każdej chwili przedstawiać swoje uwagi, m.in. w postaci specjalnych sprawozdań,
na temat szczególnych kwestii lub wydawać opinie na wniosek jednej z pozostałych instytucji Wspólnoty.

Parlament Europejski zobowiązuje się do zasięgania opinii przyszłej instancji reprezentującej akredytowanych asys-
tentów parlamentarnych w sprawie jakichkolwiek zmian dotyczących decyzji wewnętrznej, o której mowa w art.
125 ust. 1 WZIP.

Przewodniczący wyraził zadowolenie w związku z wynikiem głosowania.

Monica Frassoni przyłączyła się do wyrazów uznania.

3.24. Postanowienia techniczne dotyczące zarządzania ryzykiem (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 81 Regulaminu przez komisję ECON, w sprawie projektu dyrek-
tywy Komisji zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania ryzykiem (B6-0623/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrał Othmar Karas (komisja ECON)

Przyjęto (P6_TA(2008)0607)

3.25. Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych
(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów biznesowych (pety-
cje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007,
0562/2007 i inne) [2008/2126(INI)] — Komisja Petycji.
Sprawozdawca: Simon Busuttil (A6-0446/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0608)

*
* *

Głos zabrał Christopher Beazley w celu zadania pytania Margot Wallström, która udzieliła następnie odpo-
wiedzi.

4. 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.

12.3.2009 PL C 58 E/29Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 16 grudnia 2008 r.


