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Przewodniczący

3. Wykorzystywanie ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych
(pisemne oświadczenie)

Oświadczenie 40/2007 złożone przez posłów Jensa Holma, Rebekę Harms, Johna Bowisa, Martine Roure et
Mojcę Drčar Murko na temat wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych uzyskało
podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie prze-
kazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych
w protokole z obrad z 25 września 2007 r.

4. Wspólny europejski numer alarmowy 112 (oświadczenia pisemne)

Oświadczenie 44/2007 złożone przez posłów Dianę Wallis, Gérarda Onestę, Marca Tarabellę, Alejo Vidala-
Quadrasa i Dimitriosa Papadimoulisa w sprawie wspólnego europejskiego numeru alarmowego 112 uzys-
kały podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostaną
przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach przyjętych
w protokole z obrad z 25_09.2007 r.

*
* *

Głos zabrali: Monica Frassoni i Marco Cappato, którzy zarzucili Przewodniczącemu, iż wypowiedział się na
temat systemu podatkowego mającego zastosowanie do Kościoła katolickiego we Włoszech (Przewodniczący
zapewnił posłów, że wypowiedzi te miały charakter osobisty i nie wyrażają oficjalnego stanowiska Parla-
mentu), oraz Antonio Tajani, który poparł słowa Przewodniczącego.

Głos zabrała Agnes Schierhuber w celu poinformowania o braku tłumaczenia ustnego na język niemiecki.

5. Głosowanie

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

5.1. Zapobieganie zażywaniu narkotyków i informowanie społeczeństwa (2007-
2013) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 specyficzny program „Zapobiegać zażywaniu nar-
kotyków i informować społeczeństwo” w ramach ogólnego programu „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”
[08698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037(COD)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedli-
wości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawca: Inger Segelström (A6-0308/2007)

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

Viviane Reding (członkini Komisji) złożyła oświadczenie w sprawie zobowiązań Komisji.
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