
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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