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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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