
7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku „Wyniki
głosowania”, załączonym do protokołu.

7.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — Rok budżetowy 2008 (głoso-
wanie)

— Propozycje poprawek i propozycje zmiany dotyczące kredytów z sekcji III projektu budżetu ogólnego
na rok 2008 dotyczącego Komisji

— Propozycje poprawek do sekcji I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy
2008 dotyczących Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachun-
kowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecz-
nika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

(Wymagana większość kwalifikowana w przypadku projektów poprawek dotyczących wydatków nieobowiązkowych;
zwykła większość głosów wymagana w przypadku projektów zmian dotyczących wydatków obowiązkowych)

Przyjęte projekty poprawek i propozycje zmian figurują w załączniku „Teksty przyjęte”.

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia:

— przed głosowaniem Kyösti Virrankoski (sprawozdawca) wskazał krekty natury technicznej do poprawek
990, 24, 989 i 1043, a także komentarze do poprawki 1133; uściślił ponadto, że komentarze do
poprawki 634 nie dotyczą poprawek 1018, 934, 938 i 940; zalecił również odrzucenie poprawki
752 na rzecz poprawki 610, przeniesienie rezerwy z poprawki 752 do poprawki 610 oraz odrzucenie
poprawki 1044 na rzecz poprawki 32;

— w czasie głosowania Kyösti Virrankoski zalecił poddanie pod głosowanie komentarzy do poprawki 822
i uściślił rezerwy z poprawek 938 i 1043; wnioskował, by poprawę 610 poddano pod głosowanie
przed poprawką 752; wystąpił również w sprawie poprawek 753 i 990;

— Véronique De Keyser i Christopher Heaton-Harris skomentowali poprawki 231 i 21;

— László Surján zauważył, że wersją wiążącą poprawki 951 jest wersja niemiecka;

— przed głosowaniem seksji I (Parlament Europejski) Ville Itälä (sprawozdawca) wskazał pewne korekty
natury technicznej do poprawek 1094, 1004 i 1013.

7.2. Projekt budżetu ogólnego na rok 2008 (Sekcja III), list w sprawie poprawek
nr 1/2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008, Sekcja III —
Komisja [C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)] i list w sprawie poprawek nr 1/2008 [13659/2007 —

C6-0341/2007] do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 — Komisja Budżetowa.
Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)
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