
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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