
Głos zabrali: Sharon Bowles (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Panayiotis Demetriou (spra-
wozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega,
w imieniu grupy PSE, Diana Wallis, w imieniu grupy ALDE, Marek Aleksander Czarnecki, w imieniu grupy
UEN, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andrzej Jan Szejna i Franco Frattini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.15 protokołu z dnia 25.10.2007.

19. Uznawanie i nadzorowanie wykonywania kar z zawieszeniem wykonania,
kar alternatywnych i kar warunkowych * — Współpraca sądowa
w sprawach karnych * (debata)

Sprawozdanie dotyczące inicjatywy Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej mającej na celu
przyjęcie decyzji ramowej Rady o uznawaniu i nadzorowaniu wykonywania kar z zawieszeniem wykonania,
kar alternatywnych i kar warunkowych [06480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS)] — Komisja
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
Sprawozdawczyni: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

Sprawozdanie dotyczące projektu decyzji ramowej Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady wzajem-
nego uznawania wyroków w sprawach karnych skazujących na karę pozbawienia wolności lub środki pole-
gające na pozbawieniu wolności, do celów ich wykonywania w Unii Europejskiej [09688/2007 —

C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS)] — Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wew-
nętrznych.
Sprawozdawca: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Głos zabrał Franco Frattini (Wiceprzewodniczący Komisji).

Maria da Assunção Esteves i Ioannis Varvitsiotis przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Panayiotis Demetriou, w imieniu grupy PPE-DE, Andrzej Jan Szejna, w imieniu grupy PSE
i John Attard-Montalto.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 25.10.2007 i pkt 7.5 protokołu z dnia 25.10.2007.

20. Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębior-
stw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 [07656/5/2007 —

C6-0218/2007 — 2005/0032(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

Zanim Hans-Peter Martin przedstawił zalecenie do drugiego czytania, wyraził ubolewanie, że debata odbywa
się tak późno, i zasugerował, by odnotował to kwestor obecny w sali posiedzeń plenarnych.

Głos zabrał Franco Frattini (Wiceprzewodniczący Komisji).
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