
Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Sprawozdanie Marta Vincenzi — A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

— Sprawozdanie Marie-Hélène Aubert — A6-0061/2007: Richard Corbett

— Sprawozdanie Giusto Catania — A6-0052/2007: Andreas Mölzer

— Sprawozdanie Joost Lagendijk — A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská,
Árpád Duka-Zólyomi i Andreas Mölzer

— Sprawozdanie Ville Itälä — A6-0069/2007: Astrid Lulling

— Sprawozdanie Alain Lamassoure — A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

— Sprawozdanie Ivo Belet — A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina i Richard Corbett

— Sprawozdanie Csaba Sándor Tabajdi — A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė

10. 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.

Francesco Musotto poinformował o zamiarze głosowania w następujący sposób:

Sprawozdanie Esko Seppänen — A6-0065/2007:

— rezolucja (całość): za

Sprawozdanie Ville Itälä — A6-0069/2007

— poprawka 8: za

— poprawka 5: przeciw

Sprawozdanie Alain Lamassoure — A6-0066/2007

— poprawka 2: przeciw

— poprawka 3: przeciw

— ust. 12: za

— poprawka 6: za

— poprawka 14: przeciw

— poprawka 4: przeciw

— ust. 25, część pierwsza: za

— ust. 25, część druga: przeciw

— ust. 25, część trzecia: przeciw

— ust. 29: za

— poprawka 1: przeciw

— ust. 32: za

— poprawka 9, część druga: przeciw

— rezolucja (całość): za
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Sprawozdanie Ivo Belet — A6-0036/2007

— poprawka 35: za

— ust. 21: przeciw

— ust. 44, część pierwsza: za

— poprawka 44, część druga: za

— ust. 27, część druga: za

— ust. 61: przeciw

— poprawka 4: za

— punkt preambuły H: za

— punkt preambuły M: za

— poprawki 9+55: za

— poprawka 29: przeciw

11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 22 marca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata
2007-2013 (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 22 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej
Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (17032/2/2006 —

C6-0101/2007 — 2004/0154(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
30.03.2007.

12. Skład delegacji międzyparlamentarnych

Na wniosek grup PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE i GUE/NGL, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem:

— Alejo Vidal-Quadras, Cristian Dumitrescu, Luis Yañez-Barnuevo García, Leopold Józef Rutowicz, Gérard
Onesta i Søren Bo Søndergaard

— Albert Deß i Charlotte Cederschiöld nie są już jej członkami.

Delegacja do spraw stosunków z państwami Zatoki Perskiej, w tym Jemenem:

— Albert Deß

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja:

— Charlotte Cederschiöld zamiast Béla Glattfelder
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