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9.4. Estonia (głosowanie)
Projekty rezolucji: B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007, B6-0216/2007, B6-0217/2007,
B6-0218/2007 i B6-0220/2007
(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)
PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0205/2007
(zastępujący B6-0205/2007, B6-0214/2007, B6-0215/2007 i B6-0220/2007):
złożony przez następujących posłów:
— Tunne Kelam, Charles Tannock, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Christopher Beazley, Anna Ibrisagic i Bogdan Klich, w imieniu grupy PPE-DE;
— Andres Tarand i Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE;
— Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė i Georgs Andrejevs, w imieniu grupy ALDE;
— Cristiana Muscardini, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Michał Tomasz
Kamiński, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski i Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN.
Przyjęto (P6_TA(2007)0215)
(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0216/2007, B6-0217/2007 i B6-0218/2007 stały się bezprzedmiotowe.)

10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:
Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.
Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:
— Sprawozdanie Giuseppe Gargani — A6-0198/2007: Bruno Gollnisch

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący
— Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)
— B6-0200/2007: Michl Ebner
— Sprawozdanie Bill Newton Dunn — A6-0152/2007: Zuzana Roithová
— Estonia — RC-B6-0205/2007: Laima Liucija Andrikienė

11. 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 głosowania imiennego”.
Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch
tygodni po dacie głosowania.
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Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.
*
*

*

Wymienieni posłowie zgłosili brak możliwości wzięcia udziału w następujących głosowaniach z przyczyn
technicznych:
Sprawozdanie: baronessa Nicholson of Winterbourne — A6-0158/2007
— poprawka 57: José Manuel García-Margallo y Marfil
— rezolucja (całość): Karsten Friedrich Hoppenstedt
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.45 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

13. Porządek obrad
W trakcie porannego posiedzenia Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję o zgłoszeniu następujących
zmian do porządku obrad posiedzeń plenarnych w dniach 6-7 czerwca 2007 r.:
Środa, 06.06.2007
— deklaracja Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie została wpisana po sprawozdaniu Enrique Baróna Crespo i Elmara Broka w sprawie kontynuowania procesu konstytucyjnego UE (pkt 43. porządku obrad);
Projekty rezolucji przedłożone w następstwie tej deklaracji zostaną poddane pod głosowanie w czasie kolejnej sesji w Strasburgu.
— sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy UE a Rosją zostało przeniesione na okres sesji czerwcowej w Strasburgu;
— sprawozdanie Maríi Isabel Salinas Garcíi (A6-0183/2007) w sprawie szczegółowych zasad dotyczących
sektora owoców i warzyw, którego głosowanie zgodnie z art 131 przewidywano na czwartek 7 czerwca
2007 r., zostało przeniesione na koniec porządku obrad, co pozwoli na przedłożenie poprawek.
Czwartek, 07.06.2007 (głosowanie)
— sprawozdanie Jacka Saryusza-Wolskiego w sprawie podpisania protokołu do umowy o stowarzyszeniu
i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii (A6-0192/2007) zostało wpisane zgodnie z art. 43 ust. 1 Regulaminu;
— sprawozdanie Jamesa Ellesa w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2007 (ex-4) dotyczącego
nadwyżki z roku budżetowego 2006 (A6-0196/2007) zostało wpisane zgodnie z art. 131 Regulaminu;

