
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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— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 15 października 2007 r. w celu przyjęcia rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany
kodeks celny) (11272/6/2007 — C6-0354/2007 — 2005/0246(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
26.10.2007.

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

12. Prawa spółek (debata)

Oświadczenie Komisji: Prawa spółek

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne, w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega, w imieniu grupy PSE,
i Benita Ferrero-Waldner.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Giuseppe Gargani, w imieniu komisji JURI, w sprawie europejskiej spółki prywatnej i czternastej dyrek-
tywy o prawie spółek dotyczacej przenoszenia siedzib spółek (B6-0399/2007)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.4 protokołu z dnia 25.10.2007.

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

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 5 protokołu z dnia 23.10.2007)

13.1. Iran

Projekty rezolucji: B6-0406/2007, B6-0407/2007, B6-0410/2007, B6-0412/2007, B6-0418/2007
i B6-0419/2007

Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Paulo Casaca, Erik Meijer, Raül Romeva i Rueda i Tadeusz Zwiefka
przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 25.10.2007.
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