
— Sytuacja w Tybecie — RC-B6-0133/2008: Tunne Kelam, Zuzana Roithová i Czesław Adam Siekierski

— Sprawozdanie Hannes Swoboda — A6-0048/2008: Czesław Adam Siekierski, Borut Pahor i Mario
Borghezio

— Walka z rakiem w rozszerzonej UE — B6-0132/2008: Czesław Adam Siekierski

— Sprawozdanie Guy Bono — A6-0063/2008: Bernard Wojciechowski

— Sprawozdanie Vasco Graça Moura — A6-0075/2008: Bernard Wojciechowski, Zita Pleštinská i José
Ribeiro e Castro

— Dostosowanie do zmian klimatycznych w Europie — Warianty działań na szczeblu Unii Europejskiej
(Zielona Ksiega) — B6-0131/2008: Czesław Adam Siekierski

13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes
(appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głoso-
wania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie
od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

*
* *

Doris Pack poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało podczas głosowania nad
poprawką nr 15 do sprawozdania Hannesa Swobody — A6-0048/2008.

14. Wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe władze Królestwa Belgii skierowały do Przewodniczącego wniosek o uchylenie immunitetu parla-
mentarnego Franka Vanhecke w ramach dochodzenia karnego otwartego przez oskarżyciela królewskiego
z Termonde.

Właściwe władze Polski skierowały do Przewodniczącego wniosek polskiego obywatela o uchylenie immu-
nitetu parlamentarnego Marka Siwca.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu wnioski te zostały przekazane właściwej komisji, tj. komisji JURI.

15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje

komisja ENVI

— Geologiczne składowanie dwutlenku węgla (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))

Zaangażowane komisje ENVI, ITRE

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13.03.2008)

— Wspólne starania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (COM(2008)0017 —

C6-0041/2008 — 2008/0014(COD))

(opinia: ECON, INTA, REGI)

Zaangażowane komisje ENVI, ITRE

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13.03.2008)
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