
15. Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określają-
cego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na
rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z pojazdów lekkich [COM(2007)0856 — C6-0022/
2008 — 2007/0297(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

Guido Sacconi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady) i Stavros Dimas (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Martin Callanan w imieniu grupy
PPE-DE, Pierre Pribetich w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms
w imieniu grupy Verts/ALE, Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, Jens Holm w imieniu grupy GUE/
NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Amalia Sartori, Inés Ayala Sender, Chris Davies, Mat-
thias Groote, Bogusław Liberadzki i Juan Fraile Cantón.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Țicău, Marios Matsa-
kis i Carl Schlyter.

Głos zabrał Guido Sacconi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 17.12.2008.

16. Zmiany klimatyczne a energia (zakończenie debaty)

Jean-Louis Borloo (urzędujący przewodniczący Rady), Stavros Dimas (członek Komisji) i Andris Piebalgs
(członek Komisji) zamknęli dyskusję w sprawie sprawozdań z zakresu zmian klimatycznych oraz energii.

Głos zabrał Marios Matsakis, który wyraził żal w związku ze znaczną absencją posłów w końcowej części
debaty (Przewodniczący przyłączył się do tej opinii).

17. Skład Parlamentu

Karin Scheele zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od
11.12.2008.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził zaistnienie wakatu z tymże dniem.

Właściwe organy austriackie powiadomiły o powołaniu Marii Berger w miejsce Karin Scheele na stanowisko
posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 11.12.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania mandatu, lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu, Maria Berger będzie brała udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zacho-
wując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia,
w którym stwierdzi, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posłanki do Parlamentu Europejskiego.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.20 i wznowione o 21.00.)
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