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PRZEWODNICTWO: Martine ROURE

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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Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
13.07.2007.

*
* *

Głos zabrał Bogusław Rogalski przedstawiając wyjaśnienie głosowania ustnego nad sprawozdaniem Erik
Meijer (A6-0214/2007) (Przewodnicząca odpowiedziała, że posiedzenie zostało już zawieszone oraz zapro-
ponowała złożenie wyjaśnień na piśmie).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Adam BIELAN

Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

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

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 10.07.2007)

11.1. Sytuacja humanitarna uchodźców irackich

Projekty rezolucji B6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-0300/2007, B6-0303/2007 i
B6-0308/2007

Marios Matsakis, Esko Seppänen (zastępca autora), Charles Tannock, Paulo Casaca, Jean Lambert i Bogusław
Rogalski przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, John Attard-Montalto w imieniu grupy PSE, Kathy
Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez w imieniu grupy ITS, Justas Vincas Paleckis i Janez
Potočnik (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 12.07.2007.

11.2. Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia)

Projekty rezolucji B6-0292/2007, B6-0293/2007, B6-0296/2007, B6-0298/2007, B6-0302/2007 i
B6-0304/2007

Marios Matsakis, Marcin Libicki, Esko Seppänen, Maria Petre, Marianne Mikko i Gérard Onesta przedstawili
projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Józef Pinior w imieniu grupy PSE, Roberta Alma
Anastase, Tadeusz Zwiefka i Janez Potočnik (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 12.07.2007.
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