
7.7. Korzystanie z instrumentów „miękkiego prawa” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie skutków prawnych i instytucjonalnych korzystania z instrumentów „miękkiego
prawa” [2007/2028(INI)] — Komisja Prawna.
Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0259/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0366)

7.8. Przegląd jednolitego rynku (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu jednolitego rynku: przezwyciężanie barier i niewydolnych rozwiązań
poprzez lepsze wprowadzanie przepisów prawa w życie i ich stosowanie [2007/2024(INI)] — Komisja
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
Sprawozdawca: Jacques Toubon (A6-0295/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0367)

*
* *

Głos zabrali: Monica Frassoni zwróciła się o to, by w przyszłości przy ustalaniu kalendarza sesji miesięcz-
nych uwzględniano fakt, że pierwsza wrześniowa sesja miesięczna wypada w tym samym czasie co początek
roku szkolnego, co uważa za niezbyt szczęśliwe, oraz Thomas Wise, w sprawie godziny głosowania.

8. 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:

— Klęski żywiołowe — RC-B6-0323/2007: Hubert Pirker, Agnes Schierhuber, Andreas Mölzer, Glyn Ford,
Linda McAvan, Nirj Deva

— Sprawozdanie Katalin Lévai — A6-0273/2007: Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská

— Sprawozdanie Jacques Toubon — A6-0295/2007: Czesław Adam Siekierski, Avril Doyle

9. 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”.
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Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie
od daty głosowania.

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

*
* *

Bogusław Liberadzki poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania
nad sprawozdaniem Jacques Toubon — A6-0295/2007.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

10. Uroczyste posiedzenie — Portugalia

W godzinach od 12.00 do 12.30, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Anibala
Antónia Cavaco Silvy, prezydenta Republiki Portugalskiej.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.35 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Bernadette Bourzai poinformowała, iż była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

— komisja AGRI: Giovanna Corda

— Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Giovanna Corda

13. Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego — Rok budżetowy
2008

Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego — Rok budżetowy 2008

Emanuel Santos (urzędujący Przewodniczący Rady) dokonał prezentacji.

Głos zabrali: Kyösti Virrankoski (sprawozdawca w sprawie budżetu ogólnego 2008), Ville Itälä (sprawoz-
dawca), Reimer Böge (przewodniczący komisji BUDG), i Dalia Grybauskaitė (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.
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