
PRZEWODNICTWO: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lapo Pistelli, Mario Borghezio, Íñigo Méndez de Vigo i Jan Marinus Wiersma.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

Głos zabrali: Bronisław Geremek, Alain Lamassoure, Bernard Poignant, Hartmut Nassauer, Richard Corbett,
Bogdan Klich, Adrian Severin, Jan Zahradil, Andrzej Jan Szejna, Tunne Kelam, Jerzy Buzek, José Sócrates
oraz José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

8. Porządek obrad

Przewodniczący w porozumieniu z grupami politycznymi i zgodnie z regulaminem zaproponował dwie
zmiany w porządku obrad trwającej sesji.

Propozycja dotycząca przeniesienia na kolejną sesję głosowania w sprawie wniosków dotyczących rezolucji
złożonych na zakończenie debaty w sprawie szczytu UE-Rosja (pkt 12 protokołu z dnia 22.10.2007 i pkt 1
protokołu z dnia 23.10.2007).

Głos zabrali: w sprawie tej propozycji Graham Watson, w imieniu grupy ALDE, Hannes Swoboda,
w imieniu grupy PSE, Daniel Cohn-Bendit, w imieniu grupy Verts/ALE i Martin Schulz, który wnioskował,
by w czasie spotkania na szczycie Komisja i Rada poinformowały Rosję o stanowisku Parlamentu.

Przewodniczący skonstatował, że Parlament chce głosowania nad tą propozycją, i poddał ją pod głosowanie.

W głosowaniu elektronicznym (321 za, 309 przeciw, 27 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził propo-
zycję.

Termin składania ustalono następująco:

— poprawki i projekty rezolucji kompromisowej: środa 7.11.2007 r. o godz. 18.00.

Propozycja dotycząca wpisania bez debaty do porządku obrad w czwartek w południe sprawozdania Margie
Sudre — A6-0405/2007 w sprawie umowy w sprawie połowów WE/Madagaskar (pkt 57 porządku obrad) i
sprawozdania Emanuela Jardima Fernandesa — A6-0404/2007 w sprawie umowy o partnerstwie w sprawie
połowów WE/Mozabik (pkt 58 porządku obrad), początkowo przewidywane z debatą.

Głos zabrali: Christopher Beazley, który nawiązał do procedury związanej z pierwszą propozycją
i wnioskował, by Rada i Komisja przekazały Władimirowi Putinowi pełne sprawozdanie z debaty na temat
szczytu UE-Rosja, i Margie Sudre, która poprosiła o potwierdzenie, że oba powyższe sprawozdania zostaną
poddane pod głosowanie bez debaty (przewodniczący potwierdził).

Parlament zatwierdził propozycję.
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