
– A tibeti helyzet – RC-B6-0133/2008: Tunne Kelam, Zuzana Roithová és Czesław Adam Siekierski

– Hannes Swoboda-jelentés – A6-0048/2008: Czesław Adam Siekierski, Borut Pahor és Mario Borghezio

– Rák elleni harc a kibővített EU-ban – B6-0132/2008: Czesław Adam Siekierski

– Guy Bono-jelentés – A6-0063/2008: Bernard Wojciechowski

– Vasco Graça Moura-jelentés – A6-0075/2008: Bernard Wojciechowski, Zita Pleštinská és José Ribeiro e
Castro

– Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós fellépés lehetőségei (zöld könyv) –

B6-0131/2008: Czesław Adam Siekierski

13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résul-
tats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint „A név szerinti szavazások
eredményei” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő
legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos
Lapban közzéteszik.

*
* *

Doris Pack közli, hogy nem működött a szavazógépe a Hannes Swoboda-jelentéshez – A6-0048/2008
fűzött 15. módosításról folytatott szavazás során.

14. Parlamenti mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek

A Belga Királyság illetékes hatóságai kérelmezték az elnöktől Frank Vanhecke parlamenti mentelmi jogának
felfüggesztését a Termonde-i királyi ügyész által indított büntetőeljárás keretében.

Lengyelország illetékes hatóságai eljuttatták az elnökhöz egy lengyel állampolgár Marek Siwiec parlamenti
mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmét.

A kérelmeket az Eljárási Szabályzat 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a
JURI bizottsághoz utalják.

15. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Társbizottságok

ENVI bizottság

– A szén-dioxid geológiai tárolása (COM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

Társbizottságok: ENVI, ITRE

(Az Elnökök Értekezletének 2008.03.13-i határozatát követően.)

– Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésére irányuló közös törekvések (COM(2008)0017 –

C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(véleménynyilvánító: ECON, INTA, REGI)

Társbizottságok: ENVI, ITRE

(Az Elnökök Értekezletének 2008.03.13-i határozatát követően.)
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