
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.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Sprawozdanie Jörg Leichtfried — A6-0023/2007: Hubert Pirker

— Sprawozdanie Joel Hasse Ferreira — A6-0057/2007: Zita Pleštinská i Andreas Mölzer

— Zawarcie Umowy w sprawie usług lotniczych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi z jednej strony a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony (B6-0077/2007): Robert
Evans

— Nierozprzestrzenianie broni jądrowej i rozbrojenie jądrowe (RC B6-0078/2007): Hubert Pirker

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 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.

Głosowania z 13.03.2007 r.:

— Luisa Morgantini i Małgorzata Handzlik nie wzięły udziału w głosowaniach nad dwoma sprawozda-
niami posła Parisha (A6-0038/2007 i A6-0051/2007),

— Catherine Stihler i Werner Langen zgłosili, że ich urządzenia do głosowania nie działały podczas gło-
sowań nad dwoma sprawozdaniami posła Parisha (A6-0038/2007 i A6-0051/2007),

— Evgeni Kirilov zgłosił, że wziął udział w głosowaniach, ale jego nazwisko nie figuruje w załączniku
„Wyniki głosowania imiennego”.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.10 i wznowione o 15.00.)
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8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

9. Stosunki euro-śródziemnomorskie — Tworzenie euro-śródziemnomorskiej
strefy wolnego handlu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Posiedzenie Euro-śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
(Tunezja)

Sprawozdanie w sprawie tworzenia euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (2006/2173(INI)) —
Komisja Handlu Zagranicznego.
Sprawozdawca: Kader Arif (A6-0468/2006)

Gernot Erler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Peter Mandelson (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Kader Arif przedstawił sprawozdanie.
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