
Wnioski o głosowanie imienne

IND/DEM: popr. 1, 2, 3, głosowanie końcowe
PSE: ust. 23, 1 część ust. 24 (grupa wycofała wniosek o głosowanie imienne nad 2 częścią ust. 23)

Wnioski o głosowanie odrębne

ALDE: ust. 24
PPE-DE: ust. 26

Wnioski o głosowanie podzielone

ALDE

ust. 26
Część 1: „podkreśla ważną rolę … środowiska naturalnego”
Część 2: „w związku z tym wzywa … od emisji CO2”

Verts/ALE

ust. 23
Część 1: całość tekstu z wyjątkiem słów „ceny minimalne, obniżka stawek”
Część 2: te słowa

10. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)
i zarządzanie przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(RMSR)

Sprawozdanie: Alexander RADWAN (A6-0032/2008)

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

ust. 2 8rev ALDE +

1 PPE-DE +

ust. 4 - tekst oryginału + „WE” zastąpiono „UE”
w ust. 4, 16 i 21

9rev ALDE +

ust. 6 10rev ALDE ge + 244, 205, 2

ust. 7 11rev ALDE +

ust. 8 lit. b 17 PSE +

ust. 12 12rev ALDE +

ust. 15 2 PPE-DE +

ust. 16 13rev ALDE -

3 PPE-DE +

ust. 17 4 PPE-DE +

14rev ALDE �

ust. 18 - tekst oryginału + wprowadzony po śród-
tytule

ust. 26 15rev ALDE -
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 27 7 PPE-DE +

ust. 29 - tekst oryginału + wprowadzony po
ust. 12

ust. 30, point e ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 33 5 PPE-DE +

ust. 35 - tekst oryginału + wprowadzony po śród-
tytule

ust. 36 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 37 i 38 - tekst oryginału + ust. 37 i 38 zostały
połączone

ust. 40 - tekst oryginału + wprowadzony po
ust. 36

ust. 42 - tekst oryginału + ostatnie zdanie wpro-
wadzone do ust. 31

ust. 48 16rev ALDE gi - 134, 315, 5

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

ust. 50 - tekst oryginału + wprowadzony po śród-
tytule

ust. 52 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 -

ust. 54 6 PPE-DE +

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 373, 21, 13

Wnioski o głosowanie imienne

PPE-DE: popr. 16
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie podzielone

PSE

ust. 36
Część 1: „uważa, … co dwa lata”
Część 2: „zauważa jednakże, że … przymusowej harmonizacji”

ust. 48
Część 1: „wzywa Komisję do … wewnętrznej procedury UE”
Część 2: „zachęca Komisję do … księgowości i audytu”

ust. 52
Część 1: „wspiera ideę … wzięcia tego pod uwagę”
Część 2: „wyraża przekonanie, że … kosztów dodatkowych”
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ALDE

ust. 30 lit. e
Część 1: „wycena według wartości … wyników konsultacji”
Część 2: „i na podstawie wynikających …wartości godziwej”

Różne

Grupa PSE zaproponowała następujące zmiany:

— zastąpienie „WE” przez „UE” w ust. 4, 16 i 21;

— wprowadzenie ust. 18, 35 i 50 po odpowiednich śródtytułach;

— wprowadzenie ust. 29 po ust. 12 oraz ust. 40 po ust. 36;

— wprowadzenie ostatniego zdania ust.42 do ust. 31, który otrzyma brzmienie:

31. jest zdania, że stosowanie zasady wartości godziwej może być kosztowne dla przedsiębiorstw
i może prowadzić do nierealistycznej wyceny oraz na przykład w przypadku braku rzeczywistych ryn-
ków dostarczających oceny może być w mniejszym stopniu rozstrzygające o rzeczywistej wartości
przedsiębiorstw; jest ponadto zdania, iż należy uwzględnić fakt, że nie zawsze stosowanie zasady „war-
tości godziwej” w odniesieniu do wartości i zobowiązań finansowych oddaje realistycznie obraz sytuacji;

— połączenie ust. 37 i 38:

37. podkreśla, że nie udzielono RMSR żadnego mandatu politycznego do przygotowania MSSF dla
MŚP; stwierdza, że proces zatwierdzania obowiązuje jedynie w odniesieniu do MSSF i interpretacji sto-
sowanej przez przedsiębiorstwa działające na rynkach kapitałowych; stwierdza ponadto, że proces
zatwierdzania nie powinien mieć zastosowania w przypadku uznawania MSSF dla MŚP;

11. Zimbabwe

Projekty rezolucji: B6-0185/2008, B6-0187/2008, B6-0189/2008-B6-0193/2008, B6-0207/2008

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

Wspólny projekt rezolucji RC-B6-0185/2008
(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE,GUE/NGL)

Po ust. 11 1 UEN ge - 7, 36, 3

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B6-0185/2008 GUE/NGL �

B6-0187/2008 PPE-DE �

B6-0189/2008 UEN �

B6-0193/2008 ALDE �

B6-0207/2008 Verts/ALE �

Różne

Grupa PSE wycofała swoje popisy pod wspólnym projektem rezolucji oraz wycofała swój projekt rezolucji
B6-0208/2008.
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