
— Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu
grupy UEN,

— Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir i Elly de Groen-Kou-
wenhoven w imieniu grupy Verts/ALE,

— Vittorio Agnoletto, André Brie i Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2007)0007)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Marios Matsakis zgłosił poprawki ustne do ustępów 2 i 8, które zostały przyjęte;

— Hélène Flautre zgłosiła poprawki ustne do ustępów 6 i 12, które zostały przyjęte.

9.8. Siódme i ósme roczne sprawozdanie w sprawie wywozu broni (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie siódmego i ósmego rocznego sprawozdania Rady, sporządzonego zgodnie z klau-
zulą operacyjną nr 8 Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni (2006/2068(INI))
— Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

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

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0008)

9.9. Europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze — ocena
śródokresowa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze — ocena
śródokresowa (2006/2112(INI)) — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0009)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Hannes Swoboda uroczyście podziękował za wykonaną pracę sprawozdawcy, który zakończy pełnienie
mandatu posła (Przewodniczący przyłączył się do podziękowań).

9.10. Zintegrowane podejście do zagadnienia równouprawnienia kobiet i męż-
czyzn w pracach komisji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zintegrowanego podejścia do zagadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w
pracach komisji (2005/2149(INI)) — Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia.
Sprawozdawca: Anna Záborská (A6-0478/2006)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0010)
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W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Johannes Blokland w imieniu sprawozdawcy wycofał wniosek o odrębne głosowanie nad ustępem 6 na
rzecz poprawki ustnej (ponieważ Parlament wyraził zgodę na ten wniosek, poprawka ustna została
następnie przyjęta).

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

10. 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:

RC-B6-0024/2007 — Wyrok śmierci wydany w Libii na personel medyczny: Dimityr Stojanow

Sprawozdanie Georg Jarzembowski — A6-0475/2006, Sprawozdanie Gilles Savary — A6-0480/2006 i
Sprawozdanie Dirk Sterckx — A6-0479/2006: Gilles Savary

11. 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 uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch
tygodni po dacie głosowania.

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

— Paolo Costa poinformował, że jego terminal do głosowania nie działał w trakcie głosowania nad spra-
wozdaniem Georga Jarzembowskiego — A6-0475/2006: poprawka 35.;

— Bernard Lehideux i Pedro Guerreiro poinformowali, że ich terminale do głosowania nie działały podczas
głosowania nad sprawozdaniem Anny Záborskiej — A6-0478/2006: poprawka 10;

— Francisca Pleguezuelos Aguilar poinformowała, że jej terminal do głosowania nie działał podczas gło-
sowania nad sprawozdaniem Anny Záborskiej – A6-0478/2006: poprawka 30/2;

— Peter Skinner i Glyn Ford poinformowali, że ich terminal do głosowania nie działał podczas głosowania
nad sprawozdaniem Anny Záborskiej — A6-0478/2006

12. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grup PPE-DE, PSE i ALDE, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja ECON: Filip Dimitrow Dimitrow

— komisja TRAN: Eduard Raul Hellvig

— komisja CULT: Gheorghe Vergil Şerbu

— komisja JURI: Marusja Iwanowa Ljubczewa

— komisja LIBE: Konstantin Dimitrow, Mładen Petrow Czerwenjakow, Adina-Ioana Vălean

— Charlotte Cederschiöld nie jest już członkiem.
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