
— Caroline Lucas i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie tekstyliów (B6-0509/2007);

— Pedro Guerreiro, Helmuth Markov, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite i
Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sektora tekstylno-odzieżowego (B6-0510/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.14 protokołu z dnia 13.12.2007.

5. Stosunki gospodarcze i handlowe z Koreą (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Koreą [2007/2186(INI)] — Komisja
Handlu Międzynarodowego.
Sprawozdawca: David Martin (A6-0463/2007)

David Martin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Peter Mandelson (członek Komisji).

Głos zabrali: Werner Langen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Peter Šťastný w imieniu grupy
PPE-DE, Erika Mann w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzy-
sztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Claeys niezrze-
szony, Hubert Pirker, Kader Arif, Bogusław Rogalski, Glyn Ford i Peter Mandelson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 13.12.2007.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki
głosowania”, załączonym do protokołu.

Głos zabrał Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który nawiązał do incydentów, które miały miejsce na sali
obrad w dniu wczorajszym w trakcie podpisywania Karty Praw Podstawowych (pkt 4 protokołu z dnia
12.12.2007); zdecydowanie potępił zachowanie niektórych posłów wobec służb porządkowych, które, jak
stwierdził, zostały zaatakowane fizycznie i werbalnie i zwrócił się o nałożenie odpowiednich sankcji;
ponadto zaapelował, aby grupa UEN, która nie przedstawiła oficjalnych przeprosin za te incydenty, wycofała
swoje podpisy pod wspólnymi projektami rezolucji wpisanymi do głosowania. Głos zabrali następnie Joseph
Daul w imieniu grupy PPE-DE, również na temat wczorajszych wydarzeń, aby przypomnieć swoją wcześ-
niejszą wypowiedź z dnia dzisiejszego na temat zaatakowania służb porządkowych (pkt 1 protokołu z dnia
13.12.2007), oraz Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, w odniesieniu do wypowiedzi Martina
Schulza.

*
* *

Głos zabrali José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, aby powiadomić o zamachu terrorystycznym, który
miał miejsce w dniu wczorajszym w Bejrucie i wyrazić swą solidarność z Libanem (Przewodniczący odniósł
się do tej wypowiedzi i stwierdził, że Parlament dołącza się do wyrazów solidarności) oraz Hubert Pirker z
pytaniem natury technicznej.
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