
6.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady
(wszystkie sekcje) (głosowanie)

Projekty poprawek do projektu budżetu ogólnego, zmienionego przez Radę.

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

Głos zabrał Kyösti Virrankoski (główny sprawozdawca ds. budżetu), który przedstawił następujące zmiany
techniczne:

"1. W rubryce 1a wprowadza się następujące zmiany w środkach na zobowiązania:

poprawka 335

linia 06 02 09 01: 7 460 000 euro

linia 06 02 09 02: 3 100 000 euro

linia 08 07 01: 348 922 000 euro

poprawka 331

linia 02 02 01: 126 300 000 euro

poprawka 69

linia 06 03 03: 955 852 600 euro

2. W rubryce 1b wprowadza się następujące zmiany w środkach na płatności, aby odpowiadały one
ogólnemu poziomowi płatności uzgodnionemu w trakcie procedury pojednawczej:

poprawka 27

linia 04 02 17: 3 823 198 181 euro

poprawka 140

linia 13 03 16: 10 606 637 496 euro

poprawka 141

linia 13 03 18: 2 540 832 078 euro

3. W odniesieniu do projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych wprowadzona zostanie
pewna liczba zmian technicznych i zmian nazewnictwa. Zmiany te nie wpływają ani na wysokości kwot,
ani na klasyfikacje wieloletnich ram finansowych."

Parlament przyjął zmiany techniczne.

Przyjęte poprawki znajdują się w załączniku do „Tekstów przyjętych”.

Po wyrażeniu zadowolenia z powodu otwarcia w dniu dzisiejszym szczytu w Lizbonie, Emanuel Santos
(urzędujący przewodniczący Rady) złożył następujące oświadczenie:

"Parlament przystąpił dzisiaj do drugiego czytania budżetu na rok budżetowy 2008, ostatniego etapu tego
długiego procesu negocjacji, zakończonego dzisiaj sukcesem. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że porozumie-
nie, jakie osiągnęły obie nasze instytucje na posiedzeniu porozumiewawczym w dniu 23 listopada 2007 r.,
zostało w całości uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2008, a wszystkie propozycje wysunięte w tym
dniu znalazły się w budżecie na nadchodzący rok.
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Zgodnie z procedurą, chciałbym zaznaczyć, że Rada zadeklarowała zgodę co do maksymalnej stopy wzrostu
zgodnie z drugim czytaniem w Parlamencie. Pewne drobne zmiany w zakresie klasyfikowania wydatków
pozostają jednak konieczne, a Rada zachowuje w tej kwestii wyłączne kompetencje."

Przewodniczący odnotował tę wypowiedź i złożył następujące oświadczenie:

„Stwierdzam, że procedura budżetowa przebiegała zgodnie z traktatem i porozumieniem międzyinstytucjo-
nalnym z dnia 17 maja 2006 r. Stwierdzam ponadto, że zgodnie z art. 13 porozumienia Rada i Parlament
zadeklarowały zgodę co do maksymalnej stopy wzrostu wydatków nieobowiązkowych, zgodnie z drugim
czytaniem w Parlamencie. Procedura budżetowa może więc zostać uznana za zamkniętą, a budżet za defi-
nitywnie ustalony.”

Przewodniczący dodał, że oficjalne podpisanie budżetu na rok budżetowy 2008 odbędzie się na posiedzeniu
plenarnym w nadchodzącym tygodniu w Brukseli w dniu 18 grudnia.

6.2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady
(wszystkie sekcje) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 ze zmianami Rady
(wszystkie sekcje) (15717/2007 — C6 0436/2007 — 2007/2019(BUD — 2007/2019B(BUD)) i listy s
sprawie poprawek — nr 1/2008 (13659/2007 — C6 0341/2007) — nr 2/2008 (15716/2007 — C6
0435/2007) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2008 — Sekcja I, Parlament Europejski
— Sekcja II, Rada — Sekcja III, Komisja — Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości — Sekcja V, Trybunał
Obrachunkowy — Sekcja VI, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny — Sekcja VII, Komitet Regionów
— Sekcja VIII, Europejski Rezecznik Praw Obywatelskich — Sekcja IX, Europejski Kontroler Ochrony
Danych Osobowych — Komisja Budżetowa.
Współsprawozdawcy: Kyösti Virrankoski i Ville Itälä (A6-0492/2007)

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

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0616)

6.3. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry *** (art. 131
Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia układu o stabilizacji i
stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Repu-
bliką Czarnogóry z drugiej strony [COM(2007)0350 — C6-0463/2007 — 2007/0123(AVC)] — Komisja
Spraw Zagranicznych.
Sprawozdawca: Marcello Vernola (A6-0498/2007)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0617)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.
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