
4. Sprostowania (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez
Parlament Europejski:

— Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środowiskowych norm jakości
w dziedzinie polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 82/176/EWG,
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE
(11486/3/2007 — C6-0055/2008 — 2006/0129(COD)) — ENVI

— Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. Wersja poprawiona
w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3) — 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.

5. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenia, w których:

— potępił w imieniu Parlamentu zamachy dokonane w Mumbaju (dawniej Bombaj) w dniu 26 listopada
2008 r. i złożył w imieniu instytucji wyrazy współczucia rannym i rodzinom ofiar; wyraził również
ulgę, że członkowie delegacji komisji INTA oraz pracownicy Parlamentu obecni w Mumbaju podczas
zamachów wrócili stamtąd cali i zdrowi;

— potępił w imieniu Parlamentu zabójstwo przedsiębiorcy Ignacia Uríi dokonane w dniu dzisiejszym
przez ETA w Azpeitia (Hiszpania).

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji 20. edycji Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypadł
w dniu 1 grudnia 2008 r.

6. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności
w krajach rozwijających się (COM(2008)0450 — C6-0280/2008 — 2008/0149(COD)) — komisja
DEVE.
Sprawozdawca: Gay Mitchell (A6-0396/2008)

— ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia
Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z pojazdów lekkich
(COM(2007)0856 — C6-0022/2008 — 2007/0297(COD)) — komisja ENVI.
Sprawozdawca: Guido Sacconi (A6-0419/2008)

C 35 E/2 PL 12.2.2009Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 3 grudnia 2008 r.


