
Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Pasqualina Napoletano i Klaus Hänsch w imieniu grupy
PSE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0527/2008),

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Janusz Onyszkiewicz i Marian Harkin w imie-
niu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Białorusi (B6-0530/2008),

— André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyników wyborów parlamentarnych na Białorusi
(B6-0532/2008),

— Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyborów parlamentarnych w dniu 28 września
2008 r. na Białorusi (B6-0533/2008),

— Konrad Szymański, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ryszard Czar-
necki i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentar-
nych w dniu 28 września 2008 r. (B6-0534/2008),

— Elisabeth Schroedter i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Białorusi
(B6-0535/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 09.10.2008 r.

18. Skład Parlamentu

Lilli Gruber poinformowała o zrzeczeniu się mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od
dnia 01.10.2008.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-7 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od tego dnia i poinformował o tym fakcie
zainteresowane państwo członkowskie …

19. Sprostowania (art. 204a Regulaminu)

Przedmiotowo właściwe komisje przekazały poniższe sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parla-
ment Europejski:

— Sprostowania do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 18
czerwca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2008/ dosto-
sowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające
procedurze ustanowionej w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kon-
trolą
P6_TA(2008)0298 — COM(2007)0741 – C6 0432/2007 – 2007/0262(COD) — JURI

— Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w drugim czytaniu w dniu 17
czerwca 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/ …/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/176/EWG,
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 2000/60/WE
P6_TA-PROV(2008)0283 — (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)) — ENVI

Zgodnie z art. 204a) ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w terminie czter-
dziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich
pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.
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Środa, 8 października 2008 r.


