
13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym spra-
wozdaniu z niniejszego posiedzenia.

14. Korekty do głosowania

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej „Séance en direct”, w części „Résultats des votes
(appels nominaux)/Results of votes (Roll call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku 2. „Wyniki
głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksy-
malnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w
Dzienniku Urzędowym.

15. Kalendarium budżetowe

Termin składania poprawek do drugiego czytania budżetu za rok budżetowy 2006 został wyznaczony na
środę 30.11.2005 r. o godz. 12.

Projekty poprawek muszą zostać złożone przez przynajmniej 37 posów lub komisję parlamentarną.

Przyjęte zostaną jedynie projekty poprawek dotyczące tekstu ze zmianami naniesionymi przez Radę.

16. Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

Konferencja Przewodniczących na wczorajszym posiedzeniu podjęła decyzję o przedstawieniu propozycji
wprowadzenia następujących zmian do podządku dziennego kolejnych posiedzeń w Brukseli.

Środa 30.11.2005:

— W wyniku debaty w sprawie pytań ustnych do Rady i Komisji dotycząca rozwoju i sportu (punkt 82
porządku dziennego), włączonych do wspólnej dyskusji w sprawie sportu, zostanie również przedstawiona
propozycja rezolucji.

Terminy składania propozycji zostały ustalone jak następuje:

— projekty rezolucji: piątek 25.11.2005 à 10.00,

— poprawki i wspólny projekt rezolucji: poniedziałek 28.11.2005 à 18.00.

— Debata nad pytaniami ustnymi do Komisji dotyczącymi użycia sankcji karnych w przypadku naruszenia
prawa wspólnotowego (punkt 5 de porządku dziennego) nie będzie prowadziła do przedstawienia propo-
zycji rezolucji.

— Sprawozdanie Dariusza Rosatiego: Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro [COM(2005)0357 — 2005/0145(CNS)] (punkt
64 porządku dziennego), zostało przyjęte zgodnie z art. 131 Regulaminu i został wpisany na listę do
głosowania w czwartek, 1.12.2005

Czwartek 1.12.2005:

— Dnia 22 listopada 2005 r. Komisja Budżetowa przyjmie sprawozdanie w sprawie perspektyw finanso-
wych na lata 2007-2013.

Termin składania poprawek został wyznaczony na poniedziałek, 28.11.2005 do godz.12.00.

Punkt ten został zapisany na listę do głosowania, które odbędzie się w czwartek.
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