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Przyjęto (P6_TA(2008)0103)

5. 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 Claude Turmes — A6-0006/2008: Syed Kamall

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

— Sprawozdanie Neena Gill — A6-0027/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski

— Sprawozdanie Olle Schmidt — A6-0030/2008: Bernard Wojciechowski, Czesław Adam Siekierski,
Christopher Heaton-Harris, Syed Kamall

— Sprawozdanie Ana Maria Gomes — A6-0052/2008: Bernard Wojciechowski

— Sprawozdanie Marie Panayotopoulos-Cassiotou — A6-0033/2008: Christopher Heaton-Harris

— Sprawozdanie Ana Maria Gomes — A6-0052/2008: Philip Claeys, Bernd Posselt

— Sprawozdanie Marie Panayotopoulos-Cassiotou — A6-0033/2008: Bernard Wojciechowski

— Sprawozdanie Ana Maria Gomes — A6-0052/2008: Christopher Heaton-Harris

— Sprawozdanie Feleknas Uca — A6-0035/2008: Bernd Posselt

6. 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 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.

*
* *

Agnes Schierhuber, Reinhard Rack i Paul Rübig byli obecni, ale nie uczestniczyli w głosowaniu nad spra-
wozdaniem A6-0035/2008.

7. 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 3 marca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei
wspólnotowych (16133/3/2007 — C6-0129/2008 — 2006/0272(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
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— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 3 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Euro-
pejską Agencję Kolejową (16138/3/2007 — C6-0131/2008 — 2006/0274(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 28 lutego 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlo-
wych (15003/5/2007 — C6-0132/2008 — 2004/0251(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stoso-
wanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (16673/2/2007 —

C6-0138/2008 — 2006/0143(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żyw-
ności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie
(WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE (16677/3/2007 — C6-0139/2008 — 2006/0147(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady
83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (16676/1/2007 —

C6-0140/2008 — 2006/0144(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

— Wspólne stanowisko Rady z dnia 10 marca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności (16675/2/2007 — C6-0141/2008 — 2006/0145
(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
14.03.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN

Wiceprzewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

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

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 6 protokołu z dnia 11.03.2008).

9.1. Armenia

Projekty rezolucji B6-0110/2008, B6-0113/2008, B6-0114/2008, B6-0119/2008 i B6-0120/2008

Marie Anne Isler Béguin, Alexandra Dobolyi, Urszula Gacek, Erik Meijer, Marios Matsakis i Marcin Libicki
przedstawili projekty rezolucji.
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