
Popr. nr Linia budżetowa Głosowanie łączne, gi, ge, go, gp Głosowanie gi/ge – uwagi

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych

340 S8-1 2 głosowanie łączne 12 +

341 S9-2 0 0 głosowanie łączne 13 +

Poprawka Zastąpiona poprawką

204 440

173 439

Wnioski o głosowanie podzielone

Poprawka 389
Pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów „Środki te przewidziane są również na finansowanie opracowy-
wania i doskonalenia … politycznej ograniczenia odrzutu przyłowów.”
Druga część: te uwagi

Poprawka 251
Pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów „takiego jak Kolegium Europejskie. Dwa ośrodki … program na
miarę potrzeb.”
Druga część: te uwagi

Poprawka 204
Pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem rezerwy i odpowiednich komentarzy
Druga część: rezerwa i odpowiednie komentarze

Poprawka 173
Pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem rezerwy i odpowiednich komentarzy
Druga część: rezerwa i odpowiednie komentarze

7. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 po
zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje)

Sprawozdanie: Jutta HAUG, Janusz LEWANDOWSKI (A6-0486/2008)

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

ust. 2 1 PSE -

Po ust. 3 - - + z poprawką ustną

Po ust. 4 12 Verts/ALE ge + 345, 242, 7

ust. 6 2 PSE -

ust. 11 7=
9=

PPE-DE
+ 40 posłów

gi + 333, 242, 20

ust. 13 3 PSE -

13 rev Verts/ALE gp

1 -

2 +
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Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

ust. 14 10 + 40 posłów gi w

ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

3 +

ust. 15 ust. tekst oryginału gi + 316, 256, 28

ust. 16 ust. tekst oryginału gp

1gi + 568, 16, 13

2 gi + 365, 188, 38

ust. 23 ust. tekst oryginału gp

1 +

2/ge - 268, 310, 22

ust. 25 5 ALDE gp

1 -

2/ge + 315, 270, 3

4 PSE �

ust. 26 14 GUE/NGL -

ust. 27 8=
11=

PPE-DE
+ 40 posłów

gi w
+

patrz „Różne”
433, 118, 44

ust. 28 ust. tekst oryginału gp

1 +

2 +

Po ust. 28 15 GUE/NGL -

ust. 31 ust. tekst oryginału go +

Po ust. 34 - - + poprawka ustna

6 PPE-DE �

Głosowanie: nad rezolucją (jako całością) gi + 539, 33, 27

Wnioski o głosowanie imienne

Ingeborg Gräßle ea: popr. 9, 10
PSE: popr. 10
Verts/ALE: popr. 10
PPE-DE: ust. 15, 16
IND/DEM: głosowanie końcowe

Wnioski o głosowanie odrębne

PSE: ust. 15, 31

Wnioski o głosowanie podzielone

Ingeborg Gräßle ea
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ust. 14
Pierwsza część: „ponownie stwierdza, że działania … zmian klimatycznych;”
Druga część: „ponawia wystosowany w pierwszym … zmian klimatycznych;”
trzecia część: „pragnie poważnie … w przyszłości;”

PSE

ust. 16
Pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów „postanawia utworzyć … odnowę Gruzji”
Druga część: te słowa

ust. 28
Pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów „w odrębnej pozycji budżetowej”
Druga część: te słowa

popr. 5
Pierwsza część: „wyraża ubolewanie … długofalowe działania”
Druga część: „oraz oczekuje … zobowiązań politycznych UE”

popr. 13
Pierwsza część: „z zadowoleniem przyjmuje … pomocy w zapobieganiu konfliktom”

Druga część: „ale oczekuje … wykonania budżetu”

Verts/ALE

ust. 23
Pierwsza część: Cały tekst z wyjątkiem słów „lub nawet – ujmując rzecz nieco szerzej – wszystkich instytucji”
Druga część: te słowa

Różne

Poprawki 9, 10 i 11 zostały złożone przez Ingeborg Gräßle i in.

Ingeborg Gräßle i in. wycofała następującą część popr. 11:

a w przypadku rządu Kosowa wypełnienie zobowiązań publicznych oraz właściwe zarządzanie i
wprowadzanie w życie ww. zobowiązań;

Grupa PPE-DE wycofała poprawkę 8.

Jutta Haug, sprawozdawczyni, zaproponowała następujące poprawki ustne, mające na celu wprowadzenie
nowych ustepów:

po ust. 3:

wyraża swoją gotowość rozpoczęcia negocjacji z Radą w oparciu o wniosek Komisji dotyczący rewizji
wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 w zakresie 5 mld EUR w ramach proponowanego
planu ratowania europejskiej ekonomii; przyjmuje do wiadomości konkluzje Rady Europejskiej w tym
zakresie z grudnia 2008 r.;

po ust. 34:

z niepokojem zwraca uwagę na sytuację obecnych i przyszłych uczniów w szkołach europejskich w
Brukseli wynikającą z opóźnionego otwarcia czwartej szkoły w Laeken, które cały czas nie nastąpiło,
oraz z aktualnych procedur zapisu prowadzących do długiego i niedopuszczalnego czasu dojazdu
dzieci; oczekuje od Komisji, we współpracy z Sekretariatem Generalnym szkół europejskich w Brukseli
przedstawienia zmienionej procedury zapisu do końca marca 2009 r. z obiektywnymi i zrozumiałymi
kryteriami (w tym głównym miejscem zamieszkania i już zapisanym rodzeństwem), która wejdzie w
życie w następnym okresie zapisu;

42 upadł w związku z przyjęciem poprawki budżetowej 173.
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