
6.12. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoś-
ciowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koor-
dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) [COM(2008)0458 —

C6-0287/2008 — 2008/0153(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2009)0012)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2009)0012)

6.13. Finanse publiczne w UGW — rok 2007 i 2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w UGW — rok 2007 i 2008 [2008/2244(INI)] — Komisja
Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0013)

*
* *

Głos zabrali: Reinhard Rack w sprawie problemów związanych z ustawieniem kamer w sali posiedzeń
plenarnych podczas uroczystych posiedzeń (Przewodnicząca odpowiedziała mu, że zwróci się do właściwych
służb w tej sprawie), Christopher Heaton-Harris i Avril Doyle w sprawie procedury mającej zastosowanie do
wyjaśnień dotyczących głosowania.

7. 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: Bastiaan Belder — A6-0489/2008: Carlo Fatuzzo

— Sprawozdanie: Mairead McGuinness — A6-0505/2008: Marian Harkin, Mairead McGuinness, David
Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle i Peter Baco

— Sprawozdanie: Genowefa Grabowska — A6-0475/2008: David Sumberg, Marian Harkin, Daniel
Hannan i Syed Kamall

— Sprawozdanie: Pedro Guerreiro — A6-0485/2008: Syed Kamall
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PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

8. Uroczyste posiedzenie — Łotwa

W godzinach od 12.05 do 12.45 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji przemówienia
Valdisa Zatlersa, prezydenta Łotwy.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE

Wiceprzewodnicząca

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania (ciąg dalszy)

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Zalecenie do drugiego czytania: Christa Klaß — A6-0443/2008: Zuzana Roithová, Mairead McGuinness
i Avril Doyle

— Zalecenie do drugiego czytania: Hiltrud Breyer — A6-444/2008: Zuzana Roithová, Diana Wallis,
Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher
Heaton-Harris i Kathy Sinnott

10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

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

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

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

Christopher Beazley poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie działało podczas 7 pierwszych
głosowań, w których chciał on głosować „za”.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski i Teresa Riera Madurell poin-
formowali, że ich terminale do głosowania nie zadziałały prawidłowo i w związku z tym nie mogli wziąć
udziału we wszystkich głosowaniach.

Anders Wijkman poinformował, że był obecny, lecz przyszedł z opóźnieniem na salę posiedzeń plenarnych.

Den Dover poinformował, że pragnął głosować zgodnie z listą głosowania grupy PPE-DE.

Jo Leinen poinformował, że pragnął głosować zgodnie z listą głosowania grupy PSE.

Teresa Riera Madurell poinformowała, że pragnęła głosować za we wszystkich głosowaniach imiennych.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o 15.00.)
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