
— RC-B6-0521/2008 — Zawieszenie rundy z Dauhy Światowej Organizacji Handlu: Czesław Adam Sie-
kierski i Syed Kamall

— Sprawozdanie Carlos Carnero González — A6-0347/2008: Bogdan Pęk, Frank Vanhecke, Philip Claeys,
Daniel Hannan, Roger Helmer i Syed Kamall

— Sprawozdanie Richard Seeber — A6-0362/2008: Gyula Hegyi, Cristina Gutiérrez-Cortines i Madeleine
Jouye de Grandmaison

— Sprawozdanie Ieke van den Burg i Daniel Dăianu — A6-0359/2008: Astrid Lulling

— Sprawozdanie Alojz Peterle — A6-0350/2008: Paul Rübig

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 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.

*
* *

Bernd Posselt poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie pięciu pierwszych
głosowań.

12. 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:

— Wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w dniu 2 października 2008 r. w celu przyjęcia rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicz-
nego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (09815/3/2008 — C6-0343/2008 — 2007/0020(COD))
odesłany: komisja przedm. właśc.: ENVI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro,
10.10.2008 r.

13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja EMPL

— Statut europejskiej spółki prywatnej (COM(2008)0396 — C6-0283/2008 — 2008/0130(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI

opinia: EMPL, ECON

C316 E/26 PL 11.12.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 9 października 2008 r.


