
3.22. EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) *** (głosowa-
nie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód [13874/2008
— C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC)] — Komisja Rozwoju Regionalnego.
Sprawozdawca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0605)

Tym samym Parlament wyraził swoją zgodę.

3.23. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich * (gło-
sowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego warunki zatrudnienia
innych pracowników Wspólnot Europejskich [COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS)]
— Komisja Prawna.
Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0606)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0606)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

— Giuseppe Gargani (sprawozdawca) zgłosił poprawki ustne do poprawek 62, 65 oraz 75, które zostały
przyjęte.

Przed głosowaniem końcowym Giuseppe Gargani zwrócił się do Komisji o sprecyzowanie jej stanowiska,
czego następnie dokonała Margot Wallström (wiceprzewodnicząca Komisji).

Po głosowaniu końcowym Giuseppe Gargani odczytał następującą deklarację polityczną:

Parlament Europejski i Rada, nie naruszając kompetencji władzy budżetowej, ustalają, że przejście na nowy system
dotyczący akredytowanych asystentów parlamentarnych nie pociągnie za sobą zwiększenia środków wpisanych w
sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej odnoszącej się do Parlamentu Europejskiego, przeznaczonych na pokrycie
wydatków związanych z pomocą parlamentarną, w stosunku do środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
2008 z wyjątkiem indeksacji.

Parlament Europejski przypomina art. 69 ust. 2 przepisów wykonawczych Statutu posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego, przyjętych przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w dniu 17 lipca 2008 r., który przewiduje, że
kwota wydatków związanych z wszystkimi asystentami parlamentarnymi może podlegać corocznie indeksacji przez
Prezydium Parlamentu.

C 58 E/28 PL 12.3.2009Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek, 16 grudnia 2008 r.


