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6.8. Tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de Europese Unie (stemming)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de Europese Unie [2005/2054(INI)] —
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.
Rapporteur: Heinz Kindermann (A6-0015/2006).
(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 8)
ONTWERPRESOLUTIE
Aangenomen (P6_TA(2006)0068)

7.

Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:
De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het
volledig verslag van deze vergadering.
Mondelinge stemverklaringen:
Verslag Evelyne Gebhardt — A6-0409/2005
— Marta Vincenzi, Marc Tarabella, Marielle De Sarnez, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen, Zita Pleštinská en
Véronique De Keyser.
Recht op vrijheid van meningsuiting en respect voor godsdienst — RC-B6-0136/2006
— Marcin Libicki en Francesco Enrico Speroni.
Vooruitzichten voor Bosnië-Herzegovina — RC-B6-0095/2006
— Jaromír Kohlíček.

8.

Rectificaties stemgedrag

De rectificaties stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/
Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.
De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden
bijgewerkt.
Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op
vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

9.

Statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen *** I
(debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen [COM(2005)0088 —
C6-0084/2005 — 2005/0016(COD)] — Commissie economische en monetaire zaken.
Rapporteur: Enrico Letta (A6-0332/2005)
Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie).
Enrico Letta leidt het verslag in.
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Het woord wordt gevoerd door John Purvis, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel António dos Santos,
namens de PSE-Fractie, en Joaquín Almunia.
Het debat wordt gesloten.
Stemming: volgende vergaderperiode.
(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
Correctie van de notulen van 16.01.2006, punt 4:
Op verzoek van de UEN-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:
Commissie REGI
— Hanna Foltyn-Kubicka in de plaats van Adam Jerzy Bielan
*
*

*

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

11. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede de volgende gemeenschappelijke
standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het
vaststellen van deze gemeenschappelijke standpunten, en de standpunten van de Commissie inzake:
— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 23 januari 2006 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur
voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) (12064/2/2005 — 15148/2005 — COM
(2006)0051 — C6-0054/2006 — 2004/0175(COD))
verwezen naar:
ten principale: ENVI
— Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld op 23 januari 2006 met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging (12062/1/2005 — 15149/2005 — COM(2006)0050 — C6-0055/
2006 — 2003/0210(COD))
verwezen naar:
ten principale: ENVI
De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 17.02.2006, in.

12. Herziening van de strategie van het Internationaal Monetair Fonds (debat)
Verslag over de herziening van de strategie van het Internationaal Monetair Fonds [2005/2121(INI)] —
Commissie economische en monetaire zaken.
Rapporteur: Benoît Hamon (A6-0022/2006).
Het woord wordt gevoerd door Joaquín Almunia (lid van de Commissie).
Benoît Hamon leidt het verslag in.
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