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Czwartek, 24 maja 2007 r.

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;

