
9. 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.

*
* *

Michel Rocard poinformował, że podczas głosowania nad sprawozdaniem Danutė Budreikaitė (A6-0474/
2006) jego terminal do głosowania nie działał.

Martin Schulz poinformował, że podczas głosowania końcowego nad Moratorium na wykonanie kary
śmierci (RC-B6-0032/2007) jego terminal do głosowania nie działał.

Konstantin Dimitrov poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w głosowaniu
w dwóch pierwszych głosowaniach imiennych.

10. Powierzenie misji posłowi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii poinformowało Parlament Europejski o decyzji mianowania
Josepa Borrella Fontellesa przez urzędującego Przewodniczącego OBWE na stanowisko swego specjalnego
wysłannika.

Komisja Prawna, do której zwrócono się zgodnie z art. 4 ust. 5 Regulaminu, na swoim posiedzeniu
w dniach 29-30 stycznia 2007 r. doszła do wniosku, że misja ta zgodna jest z literą i duchem Aktu
dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośred-
nich i w związku z tym Josep Borrell Fontelles nie znajduje się w sytuacji niepołączalności stanowisk i może
kontynuować swój mandat poselski do PE.

11. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji południowej i SAARC-u: Wolfgang Bulfon

— Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Karin Jöns

— Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgizja i UE-Uzbekistan i delegacja
do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią: Katrin Saks zamiast Karin Jöns
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