
5.5. Monitorowanie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z
paliw (transport drogowy i żegluga śródlądowa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającej
mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania
paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfika-
cji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę 93/12/EWG [COM
(2007)0018 — C6-0061/2007 — 2007/0019(COD)] — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdro-
wia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Sprawozdawca: Dorette Corbey (A6-0496/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0613)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0613)

5.6. Normy emisji dla nowych samochodów osobowych ***I (głosowanie)

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)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0614)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0614)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Avril Doyle (sprawozdawczyni) wyraziła zadowolenie w związku z wynikiem głosowania, podkreślając
jednakże, iż ugoda w pierwszym czytaniu powinna stanowić wyjątek, następnie Miroslav Ouzký (prze-
wodniczący komisji ENVI) zabrał głos w tej samej sprawie (Przewodniczący przyłączył się do opinii
sprawozdawczyni).

5.7. Organizacja czasu pracy ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów
organizacji czasu pracy [10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD)] — Komisja Zatrudnienia i
Spraw Socjalnych.
Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A6-0440/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
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WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2008)0615)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Alejandro Cercas (sprawozdawca) i Jan Andersson wyrazili zadowolenie w związku z wynikiem głoso-
wania.

5.8. Transgraniczne egzekwowanie prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogo-
wego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej
ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego [COM(2008)
0151 — C6-0149/2008 — 2008/0062(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0616)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0616)

6. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację z Parlamentu Syrii pod przewodnictwem Sulei-
mana Haddada, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego, która zajęła
miejsce na trybunie honorowej.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.05 i wznowione o 12.15.)

7. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa — Dwudziesta rocznica (Uroczyste posie-
dzenie)

Od godz. 12.15 do godz. 12.50 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia Hu Jia
Nagrody im. Sacharowa w obecności Eleny Bonner, wdowy po Andreju Sacharowie, i wcześniejszych laurea-
tów Nagrody.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS

Wiceprzewodniczący

8. 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.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Sprawozdanie Claude Turmes — A6-0369/2008: Mairead McGuinness, Jim Allister, Zuzana Roithová,
Oldřich Vlasák

— Sprawozdanie Avril Doyle — A6-0406/2008: Gyula Hegyi, Mairead McGuinness, Leopold Józef Ruto-
wicz, Zuzana Roithová, Bogdan Pęk, Czesław Adam Siekierski, Daniel Caspary

— Sprawozdanie Satu Hassi — A6-0411/2008: Péter Olajos, Gyula Hegyi, Mairead McGuinness, Syed
Kamall
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