
Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE, Verts/ALE: (18) bek.

Egyéb

A PSE képviselőcsoport kérte, hogy a (22) és (23) bekezdéseket a (4) bekezdés után toldják be.

Dan Jørgensen (jelentéstevő) a következő szóbeli módosítást nyújtotta be a (3) bekezdéshez:

(3) üdvözli a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy havonta jelentést nyújt be a
2006-os mentesítés végrehajtásának nyomon követéséért felelős Költségvetés-ellenőrzési bizottságnak,
ahol is havonta egy megbízott biztos bemutatja a felelőssége alá tartozó területen elért fejlődést, amely
kiterjed a nemzeti nyilatkozatokra és éves összefoglalókra, a külső fellépésekre, valamint a Bizottság
megosztott irányítású strukturális intézkedésekre vonatkozó felügyeleti szerepe megerősítésének végre-
hajtására;

10. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai Parlament

Jelentés: José Javier POMES RUIZ (A6-0091/2008)

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

észrevételek

határozat a mentesítésről

szavazás: határozat (egészében) NSz + 597, 50, 40

Állásfoglalási indítvány

(1) bek. 12 Verts/ALE NSz + 378, 299, 7

bek. eredeti szöveg �

(1) bek. után 1 Verts/ALE NSz - 256, 391, 36

13 Verts/ALE NSz + 382, 252, 37

16 GUE/NGL NSz - 267, 396, 17

(10) bek. 14 PPE-DE +

(18) bek. 5 Verts/ALE -

(25) bek. után 2 Verts/ALE NSz - 209, 422, 53

(55) bek. után 3 Verts/ALE -

(59) bek. 4 Verts/ALE -

(63) bek. 6 Verts/ALE ESz + 368, 297, 12

(64) bek. 15 PPE-DE +

(65) bek., bevezetés és 1–3. fr. bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 379, 283, 19

(65) bek., negyedik fr. bek. bek. eredeti szöveg NSz + 439, 178, 54

(65) bek., ötödik fr. bek. (*) bek. eredeti szöveg NSz + 477, 149, 62
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(68) bek. után 7 Verts/ALE ESz - 202, 460, 21

(70) bek. után 8 Verts/ALE NSz - 272, 349, 50

9 Verts/ALE NSz - 204, 314, 144

10 Verts/ALE ESz - 190, 340, 156

(72) bek. bek. eredeti szöveg kül. +

(73) bek. bek. eredeti szöveg kül/ESz + 500, 157, 26

(73) bek. után 11 Verts/ALE -

(85) bek. után 17 GUE/NGL -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 563, 63, 51

(*) A (65) bek. szövegének megjelenítése a nyelvi változatokban eltérő (bizonyos nyelvekben a bekezdés ötödik francia bekezdése a (66) bek. elejeként jelenik meg). Ezekhez
a bekezdésekhez helyesbítést tettek közzé.

A mentesítés megadására vonatkozó határozat egyúttal a számlák lezárását jelenti (lásd az Eljárási Szabályzat
V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Gräßle és mások: (65) bek., negyedik és ötödik fr. bek.
Verts/ALE: 1., 2., 8., 9., 12., 13. és 16. mód.
IND/DEM: határozat és zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE: (65) bek.
PPE-DE: (72) és (73) bek.

11. 2006. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Tanács

Jelentés: Nils LUNDGREN (A6-0096/2008)

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

észrevételek

határozat a mentesítésről

szavazás: határozat (egészében) NSz + 605, 46, 10

állásfoglalási indítvány

(12) bek. után 1 PPE-DE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 628, 44, 12

A mentesítés megadására vonatkozó határozat egyúttal a számlák lezárását jelenti (lásd az Eljárási Szabályzat
V. melléklete 5. cikkének (1) bekezdését).

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE, IND/DEM: határozat és zárószavazás
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