
Głos zabrał Martin Schulz, w imieniu grupy politycznej PSE, wnioskując w oparciu o art. 171 Regulaminu
o zawieszenie posiedzenia na tym etapie i o przeniesienie wyjaśnień do głosowania na wieczór
o godz. 22.00.

Przewodniczący poddał propozycję pod głosowanie.

W GE (przy 133 głosach za, 48 przeciw, 2 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek o zawieszenie
posiedzenia.

Przewodniczący poinformował, że o godz. 15.00 zostanie ogłoszone, kiedy będzie możliwe przedstawienie
wyjaśnień do głosowania.

11. 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 regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie
od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

*
* *

Marco Pannella poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad
sprawozdaniem Bogusława Liberadzkiego — A6-0506/2007.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.55 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

12. Porządek obrad

Aby umożliwić głosującym udzielenie wyjaśnień do porannego głosowania, przewodniczący zaproponował
następującą zmianę dzisiejszego porządku dziennego: debata w sprawie oświadczenia Komisji dotyczącego
„Nadzwyczajnej sytuacji w związku z odpadami w Kampanii” (punkt 53 porządku dziennego) zostałaby przy-
spieszona i odbyłaby się zaraz po debacie w sprawie sprawozdania Roberty Angelilli — A6-0520/2007
(punkt 22 porządku dziennego).

Wyjaśnienia do porannego głosowania miałyby miejsce bezpośrednio po ostatnim punkcie zapisanym
w porządku dziennym.

Głos zabrali: Christopher Heaton-Harris, na temat zastosowania art. 171 Regulaminu po głosowaniu i jego
konsekwencji (Przewodniczący przypomniał, że prowadzący posiedzenie ma prawo zawiesić je w każdym
momencie oraz że o porządku dziennym decyduje zgromadzenie), Jim Allister, w sprawie procedury zasto-
sowanej do głosowania w sprawie wniosku o zawieszenie posiedzenia, która jest jego zdaniem nieprawid-
łowa, Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, w sprawie bardzo oczywistego wyniku tego głosowania,
i Daniel Hannan, w sprawie zastosowania art. 171 i 163 Regulaminu.

W GE (115 za, 23 przeciw, 0 wstrzymujących się) Parlament przyjął propozycję.

Porządek obrad został zmieniony.
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