
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: 1., 2., 3. mód. és zárószavazás
PSE: (23) bek., valamint a (24) bek. első része (a képviselőcsoport visszavonta a név szerinti szavazásra
vonatkozó kérelmét a (23) bek. második részére vonatkozóan)

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: (24) bek.
PPE-DE: (26) bek.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

(26) bek.
1. rész: „különösen kiemeli a környezetvédelmi … célkitűzések elérésében”
2. rész: „felkéri ezért a Bizottságot … adó tárgyában;”

Verts/ALE

(23) bek.
1. rész: A teljes szöveg kivéve: „minimumárak,”
2. rész: a fenti szövegrész

10. A nemzetközi számviteli normák (IFRS) és a Nemzetközi Számviteli Stan-
dard Testület (IASB) irányítása

Jelentés: Alexander RADWAN (A6-0032/2008)

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

észrevételek

(2) bek. 8jav ALDE +

1 PPE-DE +

(4) bek. - eredeti szöveg + az „EK” szöveg helyébe
az „EU” szöveg lép a
(4), (16) és (21) bekez-

désben

9jav ALDE +

(6) bek. 10jav ALDE VE + 244, 205, 2

(7) bek. 11jav ALDE +

(8) bek., b) pont 17 PSE +

(12) bek. 12jav ALDE +

(15) bek. 2 PPE-DE +

(16) bek. 13jav ALDE -

3 PPE-DE +

(17) bek. 4 PPE-DE +

14jav ALDE �

(18) bek. - eredeti szöveg + az alcím után
beillesztve

(26) bek. 15jav ALDE -
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(27) bek. 7 PPE-DE +

(29) bek. - eredeti szöveg + (12) bek. után
beillesztve

(30) bek., e) pont bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(33) bek. 5 PPE-DE +

(35) bek. - eredeti szöveg + az alcím után
beillesztve

(36) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(37) és (38) bek. - eredeti szöveg + A 37. és (38) bekezdé-
seket összevonták

(40) bek. - eredeti szöveg + (36) bek. után
beillesztve

(42) bek. - eredeti szöveg + utolsó mondat a
(31) bekezdésbe

illesztve

(48) bek. 16jav ALDE NSz - 134, 315, 5

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 +

(50) bek. - eredeti szöveg + az alcím után
beillesztve

(52) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2 -

(54) bek. 6 PPE-DE +

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 373, 21, 13

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: 16. mód.
IND/DEM: zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE

(36) bek.
1. rész: „úgy ítéli meg, … kétévente kívánja módosítani;”
2. rész: „megállapítja mindazonáltal, hogy … a kényszerharmonizáció irányába;”

(48) bek.
1. rész: „felhívja az EU Bizottságát … párhuzamos alkalmazás elkerülésére;”
2. rész: „ösztönzi a Bizottságot, … csökkentésének lehetőségét,”

(52) bek.
1. rész: „támogatja a közelítés … ezt vegye figyelembe;”
2. rész: „elegendő mértékű … társaságok számára;”
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ALDE

(30) bek., e) pont
1. rész: „valósérték-alapú értékelés: … alapozva kellene határoznia;”
2. rész: „valamint tekintettel a … a »fair-value« elv alkalmazását;”

Egyéb

A PSE képviselőcsoportja a következőket javasolta:

– a hivatkozást az „EK”-ra a (4), (16) és (21) bekezdésben „EU” váltsa fel,

– a (18), (35) és (50) bekezdéseket a megfelelő alcímek után helyezni,

– a (29) bekezdést a (12) bekezdés után helyezni és a (40) bekezdést a (36) után,

– a (42) bekezdés utolsó mondatát a (31) bekezdésbe helyezni így:

(31) álláspontja szerint, a „fair-value” elv alkalmazása nagyon költséges lehet, és nem valósághű érté-
kelésekhez vezethet, például az értékelést biztosító tényleges piacok hiányában ez kevéssé alkalmas
mutatója a társaságok valós értékének; úgy véli ezen felül, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a
„valós érték” elvnek a pénzügyi eszközökre és forrásokra való alkalmazása nem mindig eredményez
reális értékelést;

– a (37) és (38) bekezdéseket egybeolvasztani, így:

(37) hangsúlyozza, hogy az IASB nem kapott politikai felhatalmazást arra, hogy a KKV-k számára
nemzetközi beszámolókészítési szabványokat dolgozzon ki; tudomásul veszi, hogy a jóváhagyási eljárás
csak a nemzetközi beszámolókészítési szabványokra és a nyilvánosan működő vállalatokra vonatkozó
értelmezésekre érvényes; megállapítja továbbá, hogy a jóváhagyási eljárás nem alkalmazható a KKV-kre
vonatkozó IFRS elismerésére;

11. Zimbabwe

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B6-0185/2008, B6-0187/2008, B6-0189/2008-B6-0193/2008,
B6-0207/2008

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

észrevételek

közös állásfoglalási indítvány: RC-B6-0185/2008
(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

(11) bek. után 1 UEN VE - 7, 36, 3

szavazás: állásfoglalás (egészében) +

képviselőcsoportok állásfoglalásra irányuló indítványai

B6-0185/2008 GUE/NGL �

B6-0187/2008 PPE-DE �

B6-0189/2008 UEN �

B6-0193/2008 ALDE �

B6-0207/2008 Verts/ALE �

Egyéb

A PSE képviselőcsoport visszavonta aláírását a közös állásfoglalásra vonatkozó indítvány alól, és ugyancsak
visszavonta a B6-0208/2008 állásfoglalásra irányuló indítványát is.
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