
Głos zabrał Georg Jarzembowski w związku z wystąpieniem Vytautasa Landsbergisa.

— Sprawozdanie Elmar Brok — A6-0266/2008: Ryszard Czarnecki, Philip Claeys i Bernd Posselt

— Sytuacja w Zimbabwe (B6-0347/2008): Ryszard Czarnecki, Syed Kamall i Christopher Heaton-Harris

— Sprawozdanie Karl von Wogau — A6-0250/2008: Syed Kamall

*
* *

Głos zabrała Ewa Klamt w sprawie poruszenia panującego w sali posiedzeń plenarnych.

7. 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 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.

*
* *

Zita Pleštinská poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania nad
wspólnym projektem rezolucji „Sytuacja w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed igrzyskami olimpijskimi”
— RC-B6-0340/2008.

Christoph Konrad poinformował, że nie uczestniczył w głosowaniach, które odbyły się przed godz. 9.25.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

8. Prezentacja programu prezydencji francuskiej (debata)

Oświadczenie Rady: Prezentacja programu prezydencji francuskiej

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie, w którym powitał urzędującego Przewodniczącego Rady w
ramach prezydencji francuskiej, Nicolasa Sarkozy'ego.

Nicolas Sarkozy złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w
imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy
Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe de Villiers w imieniu grupy IND/DEM, Jean-
Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy, Philip Bushill-Matthews, Bernard Poignant, Nicolas Sarkozy, Marielle De
Sarnez, Brian Crowley, Mikel Irujo Amezaga, Nigel Farage, Margie Sudre, Poul Nyrup Rasmussen, Silvana
Koch-Mehrin, Adam Bielan, Werner Langen, Robert Goebbels, Jean-Marie Cavada, Jan Zahradil, Pasqualina
Napoletano, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Harlem Désir, Jerzy Buzek, Enrique Barón Crespo, Ste-
fano Zappalà, Zita Gurmai, Ioannis Varvitsiotis i Othmar Karas.
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Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Genowefa Grabowska, Hartmut Nassauer, Marian Harkin, Jan
Tadeusz Masiel, Gay Mitchell i Adrian Severin.

Głos zabrali: José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Martin Schulz i Nicolas Sarkozy.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

10. Quorum

Przewodniczący poinformował, iż otrzymał, zgodnie z art. 149 Regulaminu, złożony przez 40 posłów
wniosek o stwierdzenie kworum, dotyczący trzech popołudniowych głosowań. Stwierdził, po odniesieniu
się do ust. 4 wspomnianego artykułu, że posłowie, którzy wnioskowali o stwierdzenie kworum nie są
obecni na sali obrad. Zadał w związku z tym pytanie o dopuszczalność tego wniosku, złożonego na piśmie,
w sytuacji gdy jego autorzy są nieobecni.

Głos zabrali: w celu określenia swojego stanowiska w sprawie wspomnianego ustępu Regulaminu, Jo Leinen,
przewodniczący Komisji AFCO, Bernd Posselt, Pierre Pribetich, Sarah Ludford, José Ribeiro e Castro, Ewa
Tomaszewska, Esko Seppänen, Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Neena Gill, Jo Leinen i Bernd
Posselt, ktory zabrał głos w sprawie wypowiedzi przedmówcy.

Po wysłuchaniu tych różnych opinii Przewodniczący podał, że zamierza postąpić zgodnie z dotychczasową
praktyką parlamentarną, mająca wartość wykładni w zakresie stwierdzania kworum, oraz że w oczekiwaniu
na interpretację prawną ze strony komisji AFCO, do której zwrócił się o wydanie opinii w tej kwestii,
postępowanie będzie następujące:

— debata odbędzie się zgodnie z planem;

— w momencie głosowania Przewodniczący zwróci się do zgromadzenia celem ustalenia, czy przynajm-
niej 40 posłów popiera wniosek o stwierdzenie kworum. Jeżeli wniosek uzyska poparcie, głosowanie się
nie odbędzie, a projekty rezolucji zostaną uznane za bezprzedmiotowe (art. 115 ust. 6 Regulaminu); w
przypadku gdy wniosek nie uzyska poparcia, nie zostanie on przyjęty, a głosowanie odbędzie się zgod-
nie z planem.

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

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 08.07.2008)

11.1. Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolo-
wanej przez Indie

Projekty rezolucji B6-0349/2008, B6-0355/2008, B6-0359/2008, B6-0362/2008, B6-0367/2008 i
B6-0368/2008

W celu przedstawienia projektów rezolucji głos zabrali Marios Matsakis i Ryszard Czarnecki, który zabrał
ponadto głos w kwestii stwierdzenia kworum, Jean Lambert, Esko Seppänen, na wstępie w kwestii wykładni
art. 149 Regulaminu podanej przez Przewodniczącego, jak również Bernd Posselt.
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