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Przyjęto (P6_TA(2007)0427)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Reinhard Rack, w związku z problemem natury praktycznej.

6.5. Umowa o transporcie lotniczym WE-USA * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i przedstawicieli Rządów Państw Członkow-
skich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy o transporcie lotniczym między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
z drugiej strony [8044/3/07 – COM(2006)0169 – C6 0210/2007 – 2006/0058(CNS)] — Komisja Trans-
portu i Turystyki.
Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A6-0320/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)
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Przyjęto (P6_TA(2007)0428)

6.6. Skład Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie składu Parlamentu Europejskiego [2007/2169(INI)] — Komisja Spraw Konstytucyj-
nych.
Współsprawozdawcy: Alain Lamassoure i Adrian Severin (A6-0351/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)
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Przyjęto (P6_TA(2007)0429)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Przed głosowaniem Adrian Severin (współsprawozdawca) przedstawił wyjaśnienia dotyczące niektórych
zastosowanych terminów, zwłaszcza tych w poprawkach złożonych przez Mauro Zani; Antonio Tajani
poruszył kwestię nieważności poprawki nr 51 w przypadku przyjęcia poprawki nr 1 (Przewodnicząca
odpowiedziała, że ta kwestia zostanie rozpatrzona w trakcie głosowania); Mauro Zani odniósł się do
wystąpienia Adriana Severina.

— Głosowanie musiało zostać dwukrotnie zawieszone na krótki okres czasu ze względu na problemy
natury technicznej z elektronicznym systemem głosowania. Thomas Wise wniósł o powtórzenie głoso-
wania nad poprawką nr 21, ponieważ zgłosił wątpliwości co jego wyników (Przewodnicząca przychyliła
się do tego wniosku), a Véronique De Keyser zasugerowała bezpośrednie przejście do głosowania nad
kolejnymi sprawozdaniami, w stosunku do których nie było przewidziane głosowanie imienne (Prze-
wodnicząca odpowiedziała, że nie może przerwać głosowania w samym środku).

— Alain Lamassoure (współsprawozdawca) przedstawił wyjaśnienie dotyczące treści poprawki nr 1 oraz
stanowiska komisji; Antonio Tajani ponownie poruszył kwestię nieważności poprawki nr 51 w przy-
padku przyjęcia poprawki nr 1 (Przewodnicząca potwierdziła, że poprawka ta faktycznie upadnie, jeżeli
poprawka nr 1 zostanie przyjęta).

7. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodnicząca przywitała delegację z nowozelandzkiego parlamentu oraz innych
gości z nowozelandzkiej delegacji do Unii Europejskiej, którzy zasiedli na trybunie honorowej.
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