
8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym spra-
wozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

— Sprawozdanie: Gay Mitchell — A6-0396/2008: David Sumberg i Nirj Deva

— Sprawozdanie: José Manuel García-Margallo y Marfil — A6-0448/2008: David Sumberg

— Wywóz broni (kodeks postępowania) (RC-B6-0619/2008): David Sumberg

— Sprawozdanie: Zita Gurmai — A6-0435/2008: Marusya Ivanova Lyubcheva

— Sprawozdanie: Heinz Kindermann — A6-0434/2008: Albert Deß

*
* *

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, który miał wątpliwości co do zasadności zastosowania art. 202a Regulaminu
do uroczystego posiedzenia z dnia dzisiejszego. (Przewodnicząca przyjęła to do wiadomości.)

9. 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 głoso-
wania 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.

10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament
w trakcie pierwszej i drugiej sesji wrześniowej 2008 r. jest już dostępny.

11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiana przydziału w następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 20 listopada 2008 r.

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami
z fok (COM(2008)0469 — C6-0295/2008 — 2008/0160(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

opinia: PECH, ENVI, INTA, AGRI

12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie
Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.
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