
Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

pp P 8s ALDE -

19 Verts/ALE +

pp S ust. tekst oryginału go +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 473, 113, 104

Wnioski o głosowanie imienne

GUE/NGL: popr. 1s/14s, 17s, 24s, 25, 28, 30, 31 i 33, ust. 32
PPE-DE: głosowanie końcowe
VertsALE: popr. 22

Wnioski o głosowanie odrębne

GUE/NGL: ust. 2, 16, 20, 22 i 26
VertsALE: pp S

Wnioski o głosowanie podzielone

GUE/NGL

ust. 1
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „w ramach danej sytuacji budżetowej”
druga część: te słowa

ust. 9
pierwsza część: „podkreśla wagę … właściwą kontrolą” i „będącej … Europejskiej”
druga część: „w celu optymalizacji stosunku kosztów do korzyści wydatków Unii w zakresie spójności”

ust. 18
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „szczególnie wobec państw i regionów … wiele lat korzystały
już z funduszy europejskich”
druga część: te słowa

ust. 24
pierwsza część: „stwierdza, że sukces … krajową polityką gospodarczą”
druga część: „i że to przede wszystkim realizacja … polityki spójności”

Różne

Helmuth Markov również podpisał się pod poprawką grupy GUE/NGL.

29. Roczna strategia polityczna Komisji dotycząca procedury budżetowej na rok
2008

Spraw.: Kyösti VIRRANKOSKI (A6-0123/2007)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

ust. 1 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/gi + 531, 122, 24

ust. 3 1 Verts/ALE ge + 374, 280, 16

10 PSE +

ust. 4 11 PSE -

ust. 6 8 PPE-DE w
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

po ust. 7 9 PPE-DE w

ust. 8 13 PSE -

ust. 11 12 PSE -

ust. 13 14 PSE -

ust. 16 15 PSE -

ust. 17 16 PSE + poprawka ustna

ust. 18 2 Verts/ALE -

ust. 24 17 PSE -

ust. 27 18 PSE +

po ust. 30 21 PSE -

ust. 31 3 Verts/ALE -

19 PSE ge - 317, 349, 9

ust. 32 4 Verts/ALE -

ust. 34 5 Verts/ALE -

ust. 40 6 Verts/ALE -

ust. 47 7=
20=

Verts/ALE
PSE

-

po ust. 47 22 ALDE +

głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Wnioski o głosowanie podzielone:

IND/DEM

ust. 1
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów „i wznowionej … Traktatu Konstytucyjnego”
druga część: te słowa

Różne

Kyösti Virrankoski zaproponował poprawkę ustną do poprawki 16:

Ustęp 17

17. wyraża zaniepokojenie faktem, że utworzenie agencji wykonawczych i innych organów doraź-
nych może prowadzić do zwiększenia liczebności urzędników UE i pracowników kontraktowych, jeżeli
nie nastąpi odpowiednie zmniejszenie stanowisk w dyrekcji generalnej Komisji w celu zrównoważenia
wzrostu liczby stanowisk, a także do osłabienia kontroli nad administracją UE; zwraca się do Komisji o
wyjaśnienie we WPB na rok 2008, w jaki sposób stanowiska wnioskowane dla nowych agencji wyko-
nawczych i innych doraźnych organów zostaną zrównoważone redukcją stanowisk w odpowiedzialnej
dyrekcji generalnej; ponadto zwraca się do Komisji o poruszenie we WPB na rok 2008 kwestii odpo-
wiedniej kontroli agencji wykonawczych i innych organów doraźnych w celu zagwarantowania demok-
ratycznej odpowiedzialności; wzywa do udoskonalenia kodeksu postępowania przy powoływaniu agen-
cji wykonawczych, w szczególności w zakresie parlamentarnej kontroli finansowania agencji i struktury
zatrudnienia w agencjach;
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