
Przewodniczący, ze względu na godzinę, zwrócił się do Parlamentu z pytaniem, czy zamierza kontynuować
głosowanie. W głosowaniu elektronicznym (353 głosów za, 180 przeciw, 24 wstrzymujących się), Parlament
postanowił kontynuować głosowanie.

Głos zabrał Dimitar Stoyanov w sprawie przebiegu głosowania.

5.9. Strategia lizbońska (Rada Europejska 8-9 marca 2007 r.) (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0040/2007, B6-0043/2007, B6-0044/2007, B6-0046/2007 i B6-0048/2007

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

PROJEKT REZOLUCJI B6-0040/2007

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0043/2007

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0044/2007

Wycofany

PROJEKT REZOLUCJI B6-0046/2007

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0048/2007

Przyjęto (P6_TA(2007)0040)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

— Stephen Hughes w imieniu grupy PSE złożył poprawkę ustną do ustępu 47 projektu rezolucji B6-0048/
2007, która została przyjęta.

5.10.Widmo radiowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki europejskiej w dziedzinie widma radiowego [2006/2212(INI)] — Komisja
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
Sprawozdawca: Fiona Hall (A6-0467/2006)

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

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0041)

6. 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.
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Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Giovanni Claudio Fava — A6-0020/2007:

— Hubert Pirker, Mario Borghezio, Charles Tannock

Sprawozdanie Béla Glattfelder — A6-0013/2007:

— Czesław Adam Siekierski

Zmiany klimatyczne (B6-0045/2007):

— Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Eija-Riitta Korhola

Nowe porozumienie PNR, SWIFT (B6-0042/2007):

— Hubert Pirker

Strategia lizbońska (Rada Europejska 8-9 marca 2007) (B6-0045/2007):

— Zita Pleštinská

7. 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 głosowa-
nia 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.

*
* *

Glenis Willmott poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad
sprawozdaniem Giovanni Claudio Fava — A6-0020/2007 – popr. 133.

Luis Manuel Capoulas Santos poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie
głosowania nad sprawozdaniem Lutz Goepel — A6-0009/2007 — rezolucja legislacyjna.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.00 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE

Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.
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