
14.4. Sprawa prezesa Banku Światowego

Projekty rezolucji: B6-0209/2007, B6-0213/2007, B6-0222/2007 i B6-0230/2007

Głos zabrali: Bernd Posselt, w imieniu grupy PPE-DE, który poddał w wątpliwość zasadność wpisania
w ramy porządku obrad czwartej debaty nad przypadkami nieposzanowania praw człowieka oraz zasad
demokracji i państwa prawa — zdaniem mówcy ten punkt porządku obrad nie jest zgodny
z postanowieniami Regulaminu, a co za tym idzie zwraca się on o jego skreślenie (przewodniczący oświad-
cza, że uwaga ta zostanie przekazana Przewodniczącemu PE); John Bowis, Marios Matsakis, Pervenche Berès
i Michael Gahler, w sprawie wniosku przedmówcy (przewodniczący przypomina najważniejsze postanowie-
nia Regulaminu i zaznacza, że Zgromadzenie przyjęło porządek obrad w poniedziałek bez jakichkolwiek
zastrzeżeń); Bernd Posselt, który ponowił swój wniosek (przewodniczący dokonał lektury art. 170 ust. 1
akapit drugi Regulaminu i stwierdził, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna prośba o przełożenie
debaty).

Erik Meijer, Pervenche Berès, Marios Matsakis i Monica Frassoni przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Karin Scheele, w imieniu grupy PSE, Gerard Batten, w imieniu grupy IND/DEM, Dalia Grybau-
skaitė (członkini Komisji).

Przewodniczący powrócił do kwestii związanej z zakwestionowaniem przeprowadzenia czwartej debaty
i zadeklarował zwrócenie się w sprawie do Przewodniczącego PE, w celu zapewnienia, że tego rodzaju
problem nie powtórzy się w przyszłości.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.4 protokołu z dnia 24 maja 2007 r.

15. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki
głosowania”, załączonym do protokołu.

15.1. Sprawa kanału „Radio Caracas TV” w Wenezueli (głosowanie)

Projekty rezolucji: B6-0206/2007, B6-0207/2007, B6-0223/2007, B6-0227/2007 i B6-0231/2007

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

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0206/2007
(zastępujący B6-0206/2007, B6-0223/2007 i B6-0231/2007)

złożony przez następujących posłów:
— Fernando Fernández Martín, Daniel Hannan, Sérgio Marques, José Ribeiro e Castro, Bogusław Sonik,

Charles Tannock, Zuzana Roithová i Bernd Posselt, w imieniu grupy PPE-DE;
— Jean-Marie Cavada, Sarah Ludford i Marios Matsakis, w imieniu grupy ALDE;
— Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki i Bogusław

Rogalski, w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2007)0216)

(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0207/2007 i B6-0227/2007 stały się bezprzedmiotowe).
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