
11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résul-
tats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)”, valamint „A név szerinti szavazások
eredményei” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő
legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos
Lapban közzéteszik.

*
* *

Mairead McGuinness közli, hogy nem működött a szavazógépe az Angelika Niebler-jelentésről –

A6-0377/2007 folytatott szavazás során.

Jacek Protasiewicz közli, hogy nem működött a szavazógépe a Christa Klaß-jelentésről – A6-0347/2007
(mód.: 146) folytatott szavazás során.

(A 14.25-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING

elnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

13. 2008. évi általános költségvetés: III. szakasz, Bizottság – 2008. évi általános
költségvetés: I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakasz (vita)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, III. szakasz –

Bizottság [C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)] és az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó álta-
lános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. számú módosító indítvány (13659/2007 – C6-0341/2007)
– Költségvetési Bizottság.
Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről: I. szakasz
– Európai Parlament; II. szakasz – Tanács; IV. szakasz – Bíróság; V. szakasz – Számvevőszék; VI. szakasz –

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság; VII. szakasz – Régiók Bizottsága; VIII. szakasz – Európai ombuds-
man; IX. szakasz – Európai Adatvédelmi Biztos [C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD)] – Költségvetési
Bizottság.
Előadó: Ville Itälä (A6-0394/2007)

Az elnök a következő nyilatkozatot teszi:

Mielőtt megadnám a szót Dalia Grybauskaitė biztos asszonynak, szeretnék megdöbbenésemnek hangot
adni amiatt, hogy a vitára meghívott többi biztos nincs jelen. Többféle magyarázat létezhet erre. Talán a
meghívóinkat kissé későn küldték el. Ez lehetséges, utána fogok nézni, hogy erről van-e szó.
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