
Głos zabrali: Donata Gottardi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Mia De Vits (sprawozda-
wczyni komisji opiniodawczej IMCO), Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej
FEMM), José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Luigi
Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu
grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/
DEM, i Roger Helmer niezrzeszony.

Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie na czas głosowania.

Debata zostanie wznowiona o godz. 15.00. (punkt 13).

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS

Wiceprzewodnicząca

8. Głosowanie

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

8.1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Porządek obrad przewiduje wybór wiceprzewodniczącego, który zajmie miejsce Pierre'a Moscoviciego,
wakujące w wyniku zrzeczenia się przez niego mandatu z dniem 26.6.2007.

Przewodniczący ogłosił, że grupa PSE zgłosiła kandydaturę Martine Roure.

Ponieważ Martine Roure jest jedyną kandydatką, przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu dokonanie
wyboru przez aklamację, zgodnie z art. 12 ust. 1 regulaminu.

Parlament przyjął tę propozycję.

Zgromadzenie wybrało Martine Roure przez aklamację.

Przewodniczący ogłosił Martine Roure wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i złożył jej gratulacje.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 regulaminu Martine Roure zajęła w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego
wiceprzewodniczącego.

8.2. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w
spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie wkładu wolontariatu w spójność ekonomiczną
i społeczną

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Zatwierdzono

8.3. Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego
stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z
dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu euro-śródziemnomor-
skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z
jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przy-
stąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
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