
— Wniosek grupy PSE o przeniesienie na środę wieczorem debaty nad sprawozdaniem Michael Gahler —
A6-0005/2007 (point 32 du PDOJ)

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Sprawozdanie zostało wpisane do porządku dziennego środowego posiedzenia wieczornego jako punkt 2.

środa,

— Wniosek grup PPE-DE i ALDE o wpisanie deklaracji Komisji w sprawie sytuacji w Darfurze, do rozpa-
trzenia z debatą, po której nastąpi składanie projektów rezolucji.

Głos zabrał Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, który uzasadnił wniosek, i Margrietus van den Berg w
imieniu grupy PSE.

Parlament przyjął wniosek.

Deklaracja ta została wpisana jako pierwszy punkt porządku dziennego po wznowieniu posiedzenia o godz.
21.00.

Termin złożenia;

— projekt rezolucji: wtorek 13.02.2007 r., godz. 10.00

— poprawki i projekt wspólnej rezolucji: środa 14.02.2007 r., godz. 10.00

czwartek,

— bez zmian

Głos zabrali: Richard Corbett, który zwrócił się z pytaniem, ze względu na dużą liczbę poprawek złożonych
odnośnie do sprawozdania Giovanni Claudio Fava — A6-0020/2007, dlaczego przewodniczący nie zasto-
sował art. 156 Regulaminu (Przewodniczący odpowiedział, że w tym przypadku Konferencja Przewodniczą-
cych w większości wypowiedziała się przeciwko zastosowaniu tej procedury), Francis Wurtz, Daniel Cohn-
Bendit, obydwaj w związku z wystąpieniem Richard Corbett, i Richard Corbett, aby sprecyzować pour
swobodę decyzyjną, jaką art.156 nadaje w tym zakresie przewodniczącemu (Przewodniczący wskazał, że w
każdym razie jego stanowisko jest zgodne z decyzją Konferencji Przewodniczących, w związku z czym
zamierza umożliwić Parlamentowi wypowiedzenie się w sprawie poprawek).

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

12. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili
uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Simon Busuttil, Panagiotis Beglitis, Eugenijus Gentvilas, Zdzisław Zbigniew Podkański, Margrete Auken,
Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, James Nicholson, Lasse Lehtinen, Marian Harkin, Tunne Kelam, Csaba Sán-
dor Tabajdi, Toomas Savi, Bogusław Rogalski, Milan Horáček, Ljudmila Novak, Marianne Mikko, Eva-Britt
Svensson, Árpád Duka-Zólyomi, Proinsias De Rossa, András Gyürk i Georgios Papastamkos.
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