
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: Katerina Batzeli — A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

— Sprawozdanie: Bogdan Klich — A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

— Sprawozdanie: Martine Roure — A6-0151/2007: Philip Claeys

— Sprawozdanie: Hubert Pirker — A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

— Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (B6-0251/2007): Richard Seeber

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.

11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspól-
nego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji
na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 13 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar spra-
wiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i wymiar spra-
wiedliwości” (08699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
22.06.2007.

12. Harmonogram okresów sesyjnych

Przewodniczący przypomniał, że dnia 27.06.2007 o godz.15 odbędzie się sesja plenarna w Brukseli.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

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

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 19.06.2007)
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