
Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

P. preb. 8S ALDE -

19 Verts/ALE +

S. preb. bek. eredeti szöveg kül. +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 473, 113, 104

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: 1S/14S, 17S, 24S, 25., 28., 30., 31. és 33. mód., (32) bek.
PPE-DE: zárószavazás
Verts/ALE: 22. mód.

Külön szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: (2), (16), (20), (22) és (26) bek.
Verts/ALE: S. preb.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL

(1) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „költségvetési politika sajátos keretei között”
2. rész: a fenti szövegrész

(9) bek.
1. rész: „hangsúlyozza a strukturális alapok … az európai polgárok érdekében”
2. rész: „optimalizálni lehessen az Unió kiadásainak költséghatékonysági arányát a kohézió terén”

(18) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „különösen azon országok … több éve részesülnek az EU finanszírozásból,”
2. rész: a fenti szövegrész

(24) bek.
1. rész: „megállapítja, hogy a kohéziós politika … összefügg a nemzeti gazdaságpolitikával”
2. rész: „ezen belül pedig elsősorban … van hatásuk a kohéziós politika eredményességére;”

Egyéb

Helmuth Markov is aláírta a GUE/NGL képviselőcsoport módosítását

29. 2008. évi költségvetés: a Bizottság éves politikai stratégiája

Jelentés: Kyösti VIRRANKOSKI (A6-0123/2007)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat
NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/NSz + 531, 122, 24

(3) bek. 1 Verts/ALE ESz + 374, 280, 16

10 PSE +

(4) bek. 11 PSE -

(6) bek. 8 PPE-DE V
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(7) bek. után 9 PPE-DE V

(8) bek. 13 PSE -

(11) bek. 12 PSE -

(13) bek. 14 PSE -

(16) bek. 15 PSE -

(17) bek. 16 PSE + szóban módosítva

(18) bek. 2 Verts/ALE -

(24) bek. 17 PSE -

(27) bek. 18 PSE +

(30) bek. után 21 PSE -

(31) bek. 3 Verts/ALE -

19 PSE ESz - 317, 349, 9

(32) bek. 4 Verts/ALE -

(34) bek. 5 Verts/ALE -

(40) bek. 6 Verts/ALE -

(47) bek. 7=
20=

Verts/ALE
PSE

-

(47) bek. után 22 ALDE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

(1) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „és az Alkotmányszerződésnek adott új lendület fényében”
2. rész: a fenti szövegrész

Egyéb

Kyösti Virrankoski a következő szóbeli módosítást terjesztette elő a 16. módosításhoz:

(17) bekezdés

(17) aggódik, hogy a végrehajtó ügynökségek és más eseti testületek létrehozása az uniós tisztviselők
és szerződéses alkalmazottak számának növekedéséhez – kivéve, ha a Bizottság illetékes főigazgatóságán
csökkentik az álláshelyek számát a növekedés ellensúlyozása érdekében –, valamint az EU igazgatása
felügyeletének gyengüléséhez vezethet; kéri a Bizottságot, hogy magyarázza meg a 2008-as EKT-ban,
hogy az érintett főigazgatóságon belüli csökkentések hogyan ellensúlyozzák majd az új végrehajtó ügy-
nökségekre és más eseti testületekre kért álláshelyek számát; továbbá kéri a Bizottságot, hogy a 2008-as
EKT-ban vesse fel a végrehajtó ügynökségek és más eseti testületek megfelelő felügyeletének kérdését a
demokratikus elszámoltathatóság biztosítása érdekében; sürgeti a végrehajtó ügynökségek felállításával
kapcsolatos magatartási kódex kijavítását, különös tekintettel az ügynökségek finanszírozásának és sze-
mélyzettel való ellátásának parlamenti ellenőrzésére;
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