
8. 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.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA

Wiceprzewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

10. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego

Aldo Patriciello skierował do przewodniczącego wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów w
postępowaniu przez sądem w Campobasso (Włochy).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących
wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska
Komisji na temat:

— wspólnego stanowiska w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiają-
cego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie) (11263/4/2008 — C6-0422/2008 — 2007/
0163(COD))
odesłane, komisja przedm. właśc.: EMPL

— wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w dniu 18 listopada 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia usta-
wodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (11915/3/2008 — C6-0425/
2008 — 2007/0187(COD))
odesłane, komisja przedm. właśc.: IMCO

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec w dniu jutrzej-
szym, 21.11.2008 r.

12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji
i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 18.11.2008 r.)

5.2.2009 PL C 29 E/233Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 20 listopada 2008 r.


