
10. 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.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Sytuacja w Gruzji — RC-B6-0402/2008: Michl Ebner, Danutė Budreikaitė, Miroslav Mikolášik, Toomas
Savi, Bernd Posselt, Bogdan Pęk, Milan Horáček, Charles Tannock, Richard Falbr

— Wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa umów — B6-0374/2008: Bruno Gollnisch

— Sprawozdanie: Proinsias De Rossa — A6-0289/2008: Mario Borghezio

— Sprawozdanie: Iratxe García Pérez — A6-0325/2008: Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris, Ewa
Tomaszewska

— Klonowanie zwierząt dla celów związanych z produkcją żywności — B6-0373/2008: Hynek Fajmon,
Avril Doyle

— Sprawozdanie: Eva-Britt Svensson — A6-0199/2008: Ivo Strejček, Frank Vanhecke, Philip Claeys,
Christopher Heaton-Harris.

11. 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.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.10 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS

Wiceprzewodniczący

12. Skład Parlamentu

Właściwe organy niemieckie powiadomiły o powołaniu Ulrike Rodust w miejsce Willi Piecyka na stanowi-
sko posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia 29.08.2008.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego
ewentualnego sporu Ulrike Rodust bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując
pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie,
w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu
posłanki do Parlamentu Europejskiego.

13. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

30.10.2008 PL C 275 E/103Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 3 września 2008 r.


