
5. 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 Guido Sacconi — A6-0315/2005

— Bairbre de Brún i Richard Seeber

Sprawozdanie Karin Scheele — A6-0304/2005

— Peter Baco

Sprawozdanie Raül Romeva i Rueda — A6-0292/2005

— Vittorio Agnoletto

*
* *

Głos zabrał Peter Baco w sprawie procedury głosowania nad sprawozdaniem Karin Scheele – A6-0304/
2005 (Przewodniczący odparł, że odbyło się ono w całkowitej zgodzie z Regulaminem).

6. Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes
(appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku 2. „Wyniki
głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksy-
malnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w
Dzienniku Urzędowym.

7. Komunikat Przewodniczącego

W sprawie C-305/05, przekazanej przez belgijską ławę adwokacją, Belgijski Sąd Arbitrażowy zwraca się do
Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o ważność niektórych postanowień dyrektywy 2001/97/CE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniającej dyrektywę 91/308/CEE Rady dotyczącą
zapobiegania wykorzystywaniu systemów finansowych do celów prania brudnych pieniędzy (Dz.U. L 344 z
dn. 28.12.2001, str.76).

Giuseppe Gargani, przewodniczący komisji JURI, przedstawił Przewodniczącemu Parlamentu punkt widzenia
swojej komisji w sprawie przedstawienia Trybunałowi Sprawiedliwości uwag, zgodnie z art. 23 Statutu
Trybunału.

Przewodniczący Parlamentu w oparciu o powierzone mu na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu uprawnie-
nia i informując o tym Konferencję Przewodniczących, podjął decyzję przekazania Trybunałowi niezbędnych
uwag w określonym terminie, w celu potwierdzenia ważności aktu przyjętego w procedurze współdecydo-
wania, który stanowi przedmiot sprawy C-305/05.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.05 i wznowione o 15.05)
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