
— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2008 — Sekcja 3 — Komisja (SEC(2008)0298
— C6-0158/2008 — 2008/2087(GBD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 09/2008 — Sekcja 3 — Komisja (SEC(2008)0409
— C6-0159/2008 — 2008/2088(GBD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Pro-
tokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji EKG ONZ
o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w Espoo
w 1991 r. (COM(2008)0132 — C6-0161/2008 — 2008/0052(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

4. Dostosowanie do zmian klimatycznych w Europie — Warianty działań na
szczeblu Unii Europejskiej (Zielona księga) (debata)

Pytanie ustne (O-0013/2008) zadane przez Guido Sacconi, w imieniu Komisji tymczasowej do spraw zmian
klimatycznych, do Komisji: Zielona księga pt. „Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie — warianty
działań na szczeblu UE” (COM(2007)0354) (B6-0014/2008)

Guido Sacconi zadał pytanie ustne.

Stavros Dimas (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne.

Głos zabrali: Jerzy Buzek, w imieniu grupy PPE-DE, Katerina Batzeli, w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi,
w imieniu grupy ALDE, Bogdan Pęk, w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms, w imieniu grupy Verts/ALE,
Umberto Guidoni, w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland, w imieniu grupy IND/DEM, Roger Hel-
mer, niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Riitta Myller, Lena Ek, Leopold Józef Rutowicz, Marie Anne Isler
Béguin, Roberto Musacchio, Graham Booth, Jana Bobošíková, Agnes Schierhuber, Silvia-Adriana Ţicău, Anne
Laperrouze, Dimitrios Papadimoulis, Kathy Sinnott i Koenraad Dillen.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Antonio López-Istúriz White, Dorette Corbey, Jens Holm, Christine De Veyrac, Matthias
Groote, Mairead McGuinness, María Sornosa Martínez, Lambert van Nistelrooij, Justas Vincas Paleckis, Ari
Vatanen i Cristina Gutiérrez-Cortines.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges, Anni
Podimata i Miloslav Ransdorf.

Głos zabrał Stavros Dimas.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Guido Sacconi, w imieniu Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych, w sprawie zielonej
księgi Komisji dotyczącej „Adaptacji do zmian klimatycznych w Europie — warianty działań na szcze-
blu UE” (COM(2007)0354) (B6-0131/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 10.04.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 10.45 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.11.00.)
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PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

5. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Heinz Kindermann poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

6. Położyć kres bezdomności (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne nr 0111/2007 złożone przez posłów Mary Lou McDonald, Jacka Protasiewicza,
Claude'a Moraesa, Gérarda Onestę i Jeana Marie Beaupuy'ego w sprawie położenia kresu bezdomności zos-
tało podpisane przez większość członków Parlamentu i w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regu-
laminu, zostanie przekazane wymienionym w nim instytucjom oraz opublikowane z podaniem nazwisk
sygnatariuszy w tekstach przyjętych z posiedzenia w dniu 22.04.2008.

7. Wykładnia Regulaminu

Przewodniczący poinformował Parlament, zgodnie z art. 201 ust. 3 Regulaminu, o następującej wykładni
art. 116 Regulaminu wydanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której zwrócono się z wnioskiem
o interpretację stosowania tego przepisu:

„Treść oświadczenia pisemnego nie wykracza poza formę oświadczenia oraz, w szczególności, nie
zawiera decyzji w sprawach, dla których przyjęcia Regulamin przewiduje specjalną procedurę
i uprawnienia.”

Jeżeli grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów nie zgłasza sprzeciwu wobec tej wykładni
(art. 201 ust. 4 Regulaminu) przed przyjęciem protokołu niniejszego posiedzenia, wykładnię tę uznaje się
za przyjętą. W przeciwnym razie zostaje ona poddana pod głosowanie Parlamentu.

8. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspól-
nego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji
na temat:

— Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 7 kwietnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (06920/3/2008
— C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
11.04.2008.

9. Głosowanie

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

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na
stronach Europarl.
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