
14. Przydzielenie komisjom

Wniosek w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym z państwami
CARIFORUM (COM(2008)0156: Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu w dniu 22 maja 2008 r.
zadecydowała o wyznaczeniu komisji INTA jako komisji przedmiotowo właściwej oraz komisji DEVE jako
komisji opiniodawczej zgodnie z art. 47 Regulaminu.

15. Zmiana sygnatury międzyinstytucyjnej

Komisja zmieniła sygnaturę międzyinstytucyjną przypisaną projektowi decyzji Rady zgodnie z art. 122
ust. 2 traktatu w związku z przyjęciem przez Słowację wspólnej waluty euro w dniu 1 stycznia 2009 r.
(COM(2008)0249 — C6-0198/2008 — 2008/0095(CNS)) (A6-0231/2008), przypisując temu dokumen-
towi (procedura konsultacji) numer 2008/0092(CNS).

16. Wniosek o tryb pilny

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia
1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową
przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską
Republiką Mauretańską [COM(2008)0243 — C6-0199/2008 — 2008/0093(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Zawarcie tego protokołu pozwoli na pierwszą wypłatę rekompensaty finansowej przed końcem sierpnia
2008 r., co ma na celu uniknięcie zakłóceń działalności połowowej państw członkowskich.

Parlament zostanie wezwany do wypowiedzenia się na temat wniosku o tryb pilny na początku wtorkowego
posiedzenia.

17. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w trakcie pierwszej i drugiej sesji czerwcowej (PE
408.289/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach: 16 czerwca – 19 czerwca 2008 r.

Poniedziałek

— bez zmian

Wtorek

Aby wypracować porozumienie z Radą w pierwszym czytaniu, głosowanie nad sprawozdaniem Józsefa
Szájera (A6-0216/2008) (punkt 69 PDOJ) zostało przesunięte na późniejsze posiedzenie.

Środa

Wniosek grupy IND/DEM dotyczący nazwania debaty w sprawie przygotowań do posiedzenia Rady Euro-
pejskiej (punkt 44 PDOJ) „Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej po referendum w Irlandii”.
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Głos zabrał Gerard Batten, w imieniu grupy IND/DEM, który uzasadnił wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Tytuł oświadczeń Rady i Komisji został w związku z tym zmieniony.

Wniosek grupy PSE dotyczący przesunięcia na popołudnie oświadczeń Rady i Komisji w sprawie kroków
zapobiegających podwyżce cen ropy (punkt 74 PDOJ) oraz rozpatrzenia tego punktu w czasie wspólnej
dyskusji wraz z pytaniami ustnymi na temat kryzysu sektora rybołówstwa w związku z podwyżką cen
oleju napędowego (punkt 81 PDOJ).

Głos zabrali: Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, Richard Corbett, Carmen
Fraga Estévez, w imieniu grupy PPE-DE oraz Francis Wurtz, w imieniu grupy GUE/NGL, który zapropono-
wał Przewodniczącemu przeprowadzenie konsultacji ze Zgromadzeniem w sprawie ewentualnego przedłu-
żenia czasu głosu zarezerwowanego na debatę na temat przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej,
a następnie w sprawie poddania pod wspólną dyskusję „kroków zapobiegających wzrostowi cen ropy”
i „kryzysu w sektorze rybołówstwa”.

Przychylając się do tej propozycji, Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przedłużenia
debaty w sprawie „przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej po referendum w Irlandii.”

W GE (przy 122 głosach za, 93 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się), Parlament przyjął ten wniosek.

Przewodniczący poddał następnie pod głosowanie wniosek dotyczący rozpatrzenia w czasie wspólnej dys-
kusji „kroków zapobiegających wzrostowi cen ropy” oraz „kryzysu w sektorze rybołówstwa w związku
z podwyżką cen oleju napędowego”.

W GE (przy 38 głosach za, 152 przeciw i 16 wstrzymujących się) Parlament odrzucił ten wniosek.

Czwartek

— bez zmian

Posiedzenie w dniu 24 czerwca 2008 r.

— bez zmian

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

18. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili
uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Georgios Papastamkos, Teresa Riera Madurell, Metin Kazak, Hanna Foltyn-Kubicka, Kyriacos Triantaphyllides,
Dimitar Stoyanov, Gerard Batten, Pál Schmitt, Inés Ayala Sender, Viktória Mohácsi, Ewa Tomaszewska, James
Nicholson, Gérard Onesta, Richard Corbett, Milan Horáček, László Tőkés, József Szájer, Martin Schulz, Bri-
gitte Fouré, István Szent-Iványi, Eoin Ryan, Manolis Mavrommatis i Hélène Flautre
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