
PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0076/2009
(zastępujący B6-0076/2009, B6-0081/2009, B6-0087/2009 i B6-0089/2009):

złożony przez następujących posłów:

— Mario Mauro, Bernd Posselt, Charles Tannock, Tunne Kelam i Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE-DE

— Pasqualina Napoletano, Gianni Pittella i Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE

— Marco Cappato, Gianluca Susta, Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari i Fabio Ciani w imieniu
grupy ALDE

— Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mario Borghezio, Konrad Szymański i Adam
Bielan w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2009)0056)

(Projekty rezolucji B6-0083/2009 i B6-0086/2009 stały się bezprzedmiotowe.)

13. 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.

14. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament
podczas pierwszej i drugiej sesji październikowej oraz sesji listopadowej 2008 r. jest dostępny na stronie
internetowej Séance en direct.

15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja REGI

— Cohesion Policy: investing in the real economy (2009/2009(INI)) (1)

(opinia: EMPL, ITRE, ECON)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 29.01.2009 r.)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 114 ust. 3 Regulaminu)

komisja AFET

— Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia
Ogólnego ONZ (2009/2000(INI))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 09.01.2009 r.)

(1) Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach

28.3.2009 PL C 74 E/159Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 5 lutego 2009 r.


