
— Sprawozdanie Chris Davies — A6-0414/2008: Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz

— Sprawozdanie Dorette Corbey — A6-0496/2007: Mairead McGuinness, Leopold Józef Rutowicz

— Sprawozdanie Guido Sacconi — A6-0419/2008: Mairead McGuinness, Zuzana Roithová, Albert Deß

— Zalecenie do drugiego czytania — A6-0440/2008: Hubert Pirker, Kristian Vigenin, Aurelio Juri, Simon
Busuttil, Zita Pleštinská, Antonio Masip Hidalgo, Zuzana Roithová, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott,
Zsolt László Becsey, Frank Vanhecke, Daniel Hannan, Syed Kamall, Siiri Oviir

— Sprawozdanie Inés Ayala Sender — A6-0371/2008: Mairead McGuinness

9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania zamieszczane są na stronie „Séance en direct”, „Résultats des
votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki
głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana przez maksymalnie dwa tygodnie
od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta w celu jej
przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.35 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE

Wiceprzewodnicząca

10. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Michael Gahler i Richard Corbett poinformowali, iż byli obecni, ale ich nazwiska nie figurują na liście
obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

11. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

— Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Instrumentu Elastyczności zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego z
dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny
budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321
(ACI)) — komisja BUDG.
Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0493/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę
Europejską konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz proto-
kołu do tej konwencji dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego, przyjętych łącznie w
Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r. (COM(2008)0508 — C6-0329/2008 — 2008/0162(CNS)) —
komisja JURI.
Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

— Opinia w sprawie projektu zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.
między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą-
dzania finansami (COM(2008)0834 — C6-0465/2008 — 2008/2320(ACI)) — komisja AFCO.
Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0509/2008)
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