
14. Zwracanie polityce UE większej uwagi na upodmiotowienie młodzieży
(pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne 0033/2008 złożone przez posłów: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène
Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets i Bart Staes w sprawie zwracania polityce UE większej
uwagi na upodmiotowienie młodzieży uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgod-
nie z art. 116 ust. 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk
sygnatariuszy, w tekstach przyjętych w protokole z obrad z 02.09.2008.

15. Nadzwyczajna współpraca przy odnajdowaniu zaginionych dzieci (pisemne
oświadczenie)

Oświadczenie pisemne 0036/2008 złożone przez posłów: Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys
Kinnock, Evelyne Gebhardt i Diana Wallis w sprawie nadzwyczajnej współpracy przy odnajdowaniu zaginio-
nych dzieci uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z tym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regu-
laminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem nazwisk sygnatariuszy, w tekstach
przyjętych w protokole z obrad z 02.09.2008.

16. 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 23 czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych (08332/2/2008 — C6-0259/2008 —

2007/0013(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
11.07.2008.

17. 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 głosowa-
nia 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.

*
* *

Brigitte Fouré poinformowała, że nie mogła uczestniczyć w głosowaniach nad projektami rezolucji w spra-
wie przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.
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