
9. 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 Ilda Figueiredo — A6-0059/2007: Andreas Mölzer

— Sprawozdanie Esther Herranz García — A6-0075/2007: Zita Pleštinská

— Sprawozdanie Gérard Deprez — A6-0135/2007: Koenraad Dillen, Philip Claeys i Andreas Mölzer

— Homofobia w Europie — RC-B6-0167/2007: Eija-Riitta Korhola, Koenraad Dillen, Albert Deß i Manfred
Weber

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 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.

Arlene McCarthy poinformowała, że z powodów technicznych nie mogła zagłosować nad rezolucją (całość)
RC-B6-0167/2007 (Homofobia w Europie).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12. Porządek obrad

W trakcie porannego posiedzenia w dniu dzisiejszym, Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję o
wniesieniu następujących zmian do porządku obrad posiedzeń w dniach 9 i 10.05.2007 r.:

— Oświadczenia Rady i Komisji: Szczyt UE/Rosja

Termin składania poprawek i wspólny projekt rezolucji: wtorek 08.05.2007 o godz. 10.00.

— Zalecenie do drugiego czytania: Lissy Gröner (A6-0147/2007) w sprawie Daphne III: program szczegó-
łowy „Zwalczanie przemocy”, nad którym to projektem głosowanie przewidziane było na 10.05, zos-
taje wpisane, wraz z debatą, na sesję w maju 2007 r. w Strasburgu.

— Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych:
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Nominacje zaproponowane przez Konferencję Przewodniczących zostaną ogłoszone na początku posiedze-
nia we środę 9.05.2007.

Ostateczny termin składania poprawek: środa 9.05.2007 o godz. 18.00.

Głosowanie: czwartek 10.05.2007

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

13. Zimbabwe (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zimbabwe

Günter Nooke (urzędujący przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Geoffrey Van Orden w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg w imieniu grupy PSE,
Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Athanasios Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w
imieniu grupy IND/DEM, Michael Gahler, Ana Maria Gomes, James Nicholson i Józef Pinior.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Geoffrey Van Orden, Nirj Deva i Michael Gahler w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji w Zim-
babwe (B6-0162/2007);

— Gabriele Zimmer i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Zimbabwe (B6-0163/
2007);

— Marek Aleksander Czarnecki i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Zimbabwe
(B6-0165/2007);

— Margrietus van den Berg i Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Zimbabwe
(B6-0166/2007);

— Marie-Hélène Aubert i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Zimbabwe (B6-0169/
2007);

— Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie
Zimbabwe (B6-0188/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.4 protokołu z dnia 26.04.2007.

14. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji
i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 24.04.2007)

14.1. Ostatnie stłumienie manifestacji w Rosji

Projekty rezolucji B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 i
B6-0186/2007

Danutė Budreikaitė, Michał Tomasz Kamiński, Milan Horáček, Tunne Kelam, Erik Meijer i Panagiotis Beglitis
przedstawili projekty rezolucji.
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