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Przewodniczący

6. Sprostowanie (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie dokumentu przyjętego przez Parla-
ment Europejski.

— Sprostowanie dotyczące stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu
19 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych
P6_TA-PROV(2008)0302 — (06920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD)) — TRAN

Sprostowanie to dotyczy następujących języków: hiszpańskiego, czeskiego, greckiego, litewskiego, łotew-
skiego, maltańskiego, rumuńskiego i słoweńskiego.

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż
48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek
o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

*
* *

Głos zabrali: Zbigniew Zaleski w sprawie wypowiedzi Martina Schulza podczas wczorajszego głosowania
w sprawie Gruzji (pkt 7.5 protokołu z dnia 03.09.2008) i Martin Schulz w sprawie tego wystąpienia.

Głos zabrał Jörg Leichtfried w sprawie miejsca, w którym odbędzie się II sesja wrześniowa. (Przewodniczący
odpowiedział, że ogłosi komunikat w tej sprawie po zakończeniu głosowania).

7. 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.

7.1. Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji ***I (głoso-
wanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji [COM(2007)0709 — C6-0418/2007 —

2007/0243(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki.
Sprawozdawca: Timothy Kirkhope (A6-0248/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Głos zabrali: Jeanine Hennis-Plasschaert, w imieniu grupy ALDE, która wniosła o odesłanie tekstu do komi-
sji, zgodnie z art.168 ust. 2 Regulaminu, oraz w odpowiedzi na ten wniosek, Brian Simpson, w imieniu
grupy PSE, Georg Jarzembowski, w imieniu grupy PPE-DE, i Timothy Kirkhope (sprawozdawca).
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W GE (przy 265 głosach za, 300 przeciw, 37 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Przystąpiono zatem do głosowania.

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0402)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0402)

7.2. Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady
2006/1016/WE * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środ-
kowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzie-
lonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty [COM(2008)0172
— C6-0182/2008 — 2008/0067(CNS)] — Komisja Budżetowa.
Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0317/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0403)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0403)

7.3. Więźniowie palestyńscy w Izraelu (głosowanie)

Projekty rezolucji: B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-0382/2008, B6-0415/2008
i B6-0416/2008

Debata odbyła się dnia 09.07.2008 (pkt 15 protokołu z dnia 09.07.2008).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 04.09.2008 (pkt 2 protokołu z dnia 04.09.2008).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0343/2008
(zastępujący B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008 i B6-0382/2008):

złożony przez następujących posłów:

— Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser i Proinsias De Rossa, w imieniu grupy PSE,

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, Elizabeth Lynne, Jelko Kacin, Olle Schmidt, Chris Davies i Marian Harkin,
w imieniu grupy ALDE,
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