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Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Marcin Libicki sygnalizując, iż pomylił się w głosowaniu nad sprawozdaniem Etelka Barsi-Pataky
(A6-0190/2007) z uwagi na nieodpowiedni sposób wyświetlania.

7. 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:

— Darfur — B6-0311//2007: Eija-Riitta Korhola

— Sprawozdanie Willi Piecyk — A6-0235/2007: John Attard-Montalto i Philip Claeys

— Sprawozdanie Etelka Barsi-Pataky — A6-0190/2007: Kathy Sinnott

— Sprawozdanie Dariusz Rosati — A6-0264/2007: Zita Pleštinská

— Sprawozdanie Michał Tomasz Kamiński — A6-0217/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Elmar
Brok, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Rogalski i Ryszard Czarnecki

8. 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 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.

9. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodnicząca poinformowała 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 dany temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 28 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądo-
wych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylają-
cego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (08703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126
(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 21 maja 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do
celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (07656/5/2007 —

C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
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