
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski i Reinhard
Rack.

Głos zabrali: Jutta Haug i Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 18.12.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10:50 i wznowione o 11.30.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

4. Fibromialgia (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0069/2008 złożone przez posłów: Nicolae Vlada Popę, Jolantę Dičkutė, Friedę Bre-
poels, Kathy Sinnott i Adamosa Adamou na temat la fibromialgii uzyskało podpisy większości posłów do
PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane,
ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 13.01.2009.

*
* *

Głos zabrali: Hannes Swoboda w sprawie trudności z dostępem do budynków Parlamentu, na jakie napot-
kali wczoraj niektórzy zwiedzający (Przewodniczący odnotował ten fakt), Monica Frassoni aby zwrócić
uwagę na obecność na trybunie Mohameda Abdelaziza, prezydenta Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demok-
ratycznej i sekretarza generalnego Frontu Polisario, Jens Holm w sprawie organizacji głosowania nad pakie-
tem „Zmiany klimatyczne a energia” Chris Davies aby wyrazić ubolewanie z powodu nieobecności posłów
na sali obrad plenarnych pod koniec wczorajszej debaty na ten sam temat (pkt 16 protokołu z dnia
16.12.2008) oraz Reinhard Rack w sprawie podziału czasu wypowiedzi w czasie debaty na temat „Wyniki
Rady Europejskiej z 11 i 12 grudnia 2008 r. — Półrocze działań prezydencji francuskiej” (pkt 6 protokołu z
dnia 16.12.2008).

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki
głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na
stronach Europarl.

5.1. Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pro-
mowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016
(COD)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
Sprawozdawca: Claude Turmes (A6-0369/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
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