
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.
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Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Sprawozdanie Philip Bushill-Matthews — A6-0454/2008: Hubert Pirker

— Sprawozdanie Giuseppe Gargani — A6-0483/2008: Daniel Hannan, Martine Roure i Ingeborg Gräßle

— Sprawozdanie Simon Busuttil — A6-0446/2008: Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall, Marcin
Libicki, Ewa Tomaszewska, Mairead McGuinness, Tadeusz Zwiefka i Richard Corbett

— Sprawozdanie Gérard Deprez — A6-0499/2008: Christopher Heaton-Harris

5. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania zamieszczane są na stronie „Séance en direct”, „Résultats des
votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki
głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana przez maksymalnie dwa tygodnie od daty
głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

*
* *

Othmar Karas poinformował, że nie ma przy sobie karty do głosowania i że chce głosować zgodnie z listą
grupy PPE-DE.

James Nicholson poinformował, że był obecny, lecz że nie głosował nad sprawozdaniami: Ona Juknevičienė
(A6-0457/2008), József Szájer (A6-0301/2008), Christa Prets (A6-0461/2008), Jamila Madeira A6-0442/
2008), Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008) i Diana Wallis
(A6-0464/2008, A6-0465/2008, A6-0466/2008).

Johan Van Hecke poinformował, że jego karta do głosowania nie zadziałała podczas głosowania nad spra-
wozdaniami: Eoin Ryan (A6-0469/2008, A6-0470/2008), Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008), Jamila
Madeira A6-0442/2008) i Christa Prets (A6-0461/2008).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 9.50 i wznowione o 10.00.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

6. Wyniki szczytu Rady Europejskiej z dnia 11 i 12 grudnia 2008 r. — Półro-
cze działań prezydencji francuskiej (debata)

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji: Wyniki szczytu Rady Europejskiej z 11 i 12 grud-
nia 2008 r.

Oświadczenie obecnej Prezydencji Rady: Półrocze działań prezydencji francuskiej

Nicolas Sarkozy (urzędujący przewodniczący Rady) przedstawił sprawozdanie Rady Europejskiej w sprawie
wyników szczytu organizowanego w dniach 11 i 12 grudnia, a następnie, jako urzędujący przewodniczący
Rady, przedstawił deklarację w sprawie półrocza działań prezydencji francuskiej.

Przewodniczący przedstawił krótkie oświadczenie, w ramach którego powitał nowego francuskiego sekreta-
rza stanu do spraw zagranicznych, Bruno Le Maire'a, i przekazał gratulacje w związku z działaniami pod-
jętymi przez jego poprzednika, Jean Pierre'a Jouyet. Przewodniczący złożył także wyrazy szacunku w odnie-
sieniu do prac Klausa Hänscha, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 1994 1997, w
związku z jego urodzinami.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) przedstawił oświadczenie w sprawie wyników szczytu Rady
Europejskiej.
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