
8.27.Wyniki dochodzenia komisji śledczej (głosowanie)

Projekt zalecenia B6-0199/2007

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2007)0264)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

— Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji śledczej), prosząc, by projekt zalecenia poddać pod głosowanie
w procedurze głosowania imiennego (Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu wobec tej propozyzji).

8.28. Środki służące pogodzeniu życia rodzinnego i okresu studiów młodych
kobiet (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ram prawnych dotyczących środków służących pogodzeniu życia rodzinnego
i okresu studiów młodych kobiet w Unii Europejskiej [2006/2276(INI)] — Komisja Praw Kobiet
i Równouprawnienia.
Sprawozdawca: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0265)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

— Anna Hedh zgłosiła poprawkę ustną do ustępu 24, którą uwzględniono.

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 Horst Schnellhardt — A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam
Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

— Sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl — A6-0206/2007: Andreas Mölzer

— Sprawozdanie Elisa Ferreira — A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

— Sprawozdanie Marie Panayotopoulos-Cassiotou — A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou,
Alexander Lambsdorff.

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”.
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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.

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

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

11. Skład Parlamentu

Właściwe organy irlandzkie powiadomiły o powołaniu Colma Burke'a w miejsce Simona Coveneya na posła
do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 19.06.2007.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu, Colm Burke bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując
pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie,
w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posła do Parlamentu Europejskiego.

Głos zabrała Avril Doyle.

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

13. Konkluzje ze szczytu G-8 — W połowie drogi do milenijnych celów roz-
woju (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje ze szczytu G-8

Sprawozdanie w sprawie milenijnych celów rozwoju — W połowie drogi do milenijnych celów rozwoju
[2007/2103(INI)] — Komisja Rozwoju.
Sprawozdawca: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Przewodniczący zwrócił uwagę, że Rada nie jest obecna.

Louis Michel (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Glenys Kinnock przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Maria Martens, w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg, w imieniu grupy PSE, Johan
Van Hecke, w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN, Frithjof Schmidt, w imieniu
grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger, w imieniu grupy GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, w imieniu grupy IND/
DEM, Koenraad Dillen, w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio, niezrzeszony, Gay Mitchell, Ana Maria
Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin,
Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó i Eoin Ryan.
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