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

Colm Burke zaznaczył, że jego nowa karta do głosowania nie zadziałała i pomimo swej obecności nie mógł
uczestniczyć w głosowaniu. Wyraził chęć zagłosowania zgodnie z listą do głosowania swej grupy i do
wstrzymania się od głosu w odniesieniu do 2. częściu ust. 40 i rezolucji w sprawie sprawozdania Glenys
Kinnock — A6-0220/2007.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO

Wiceprzewodniczący

8. Skład Parlamentu

Właściwe organy hiszpańskie powiadomiły o powołaniu Mikela Irujo Amezaga w miejsce Bernata Joana
i Marí na posła do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 19.06.2007 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu, do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu, Mikel Irujo Amezaga bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zacho-
wując 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.

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

10. W kierunku traktatu w sprawie handlu bronią (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: W kierunku traktatu w sprawie handlu bronią

Günter Gloser (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli
oświadczenia.

Głos zabrali: Ana Maria Gomes, w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis, w imieniu grupy ALDE, Raül
Romeva i Rueda, w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger, w imieniu grupy GUE/NGL, Justas Vincas
Paleckis, Margrietus van den Berg, Richard Howitt, Günter Gloser i Benita Ferrero-Waldner.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Geoffrey Van Orden i Karl von Wogau,
w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes, w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan
Van Hecke i Marios Matsakis, w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda i Angelika Beer, w imieniu
grupy Verts/ALE, Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński i Adam Bielan,
w imieniu grupy UEN, Tobias Pflüger, Luisa Morgantini, Esko Seppänen i Vittorio Agnoletto, w imieniu
grupy GUE/NGL, w sprawie traktatu o handlu bronią: ustanowienie wspólnych międzynarodowych
norm importu, eksportu i transferu broni konwencjonalnej (B6-0249/2007)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 21.06.2007.
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Środa, 20 czerwca 2007 r.


