
PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2007)0485)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

— José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra zgłosił błąd w wersji hiszpańskiej w ust. 1 lit. b) (wiążąca jest
wersja angielska) (przewodniczący odpowiedział, że sprawa zostanie zbadana);

— Marco Cappato (sprawozdawca) zaproponował poprawki ustne do poprawek 4 i 5; poprawki zostały
przyjęte.

7.15. Poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej (głosowa-
nie)

Sprawozdanie dotyczące Zielonej księgi w sprawie poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii
Europejskiej: zajmowanie rachunków bankowych [2007/2026(INI)] — Komisja Prawna.
Sprawozdawca: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0486)

7.16. Dzialność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 r. (głosowa-
nie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich w roku 2006 [2007/2131(INI)] — Komisja Petycji.
Sprawozdawczyni: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0487)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO

Wiceprzewodniczący

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym spra-
wozdaniu z niniejszego posiedzenia.
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Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Sprawozdanie: Kyösti Virrankoski — A6-0397/2007: Gyula Hegyi, Laima Liucija Andrikienė

— Sprawozdanie: Ville Itälä — A6-0394/2007: Kathy Sinnott

— Sprawozdanie: Marii Martens — A6-0375/2007: Frank Vanhecke

— Sprawozdanie: Marca Cappato — A6-0341/2007: Ryszard Czarnecki, Carlo Fatuzzo

9. 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 głoso-
wania 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.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 13.00, zostało wznowione o 15.00)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

10. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 października 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczą-
cych wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (10076/6/2007 — C6-0352/2007 —

2005/0260(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: CULT

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 15 października 2007 r.w celu przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego
i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę
Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (10537/3/2007 —

C6-0353/2007 — 2005/0228(COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN
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