
Dnia 20.09.2007

Torsten Birnbaum (nr 886/2007);

Dieter Janzen (nr 887/2007);

(nazwisko utajnione) (nr 888/2007);

Sascha Simon (nr 889/2007);

Martin Schmitz (nr 890/2007);

Christian Dirk Ludwig (nr 891/2007);

Hans-Josef Friedrich (nr 892/2007);

Achim Böheim (nr 893/2007);

(nazwisko utajnione) (nr 894/2007);

Giorgio Bortini (nr 895/2007);

Teresa Graham (MRSA And Families Network) (nr 896/2007);

Janusz Wilczyński (nr 897/2007);
José Rodríguez Hernández (2 podpisy) (nr 898/2007);

Marie-Laure Schmit-Berbaum (112 podpisów) (nr 899/2007);

Gian Carlo Pastorutti (Comitato NO-TAV Bagnaria Arsa) (11 podpisów) (nr 900/2007);

Marina Apers (nr 901/2007);

João Figueiras (Bardoada-O Grupo do Sarrafo) (nr 902/2007);

Vasile Ticu Gradinaru (nr 903/2007);

Pat Ruane (nr 904/2007);

Vasile Tomoiaga (nr 905/2007);

(nazwisko utajnione) (nr 906/2007);

Glyn McFruin (nr 907/2007);

Frank J Szendzielarz (Mossbridge Ltd) (nr 908/2007);

(nazwisko utajnione) (nr 909/2007);

Francesco Di Pasquale (nr 910/2007);

Andrea Lucatorto (nr 911/2007);

Maria Bisegna (Associazione Nonni Genitori di Padri Separati) (nr 912/2007);

Tadeusz Świt (nr 913/2007).

12. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Rozesłano komunikaty Komisji o działaniach podjętych na skutek stanowisk i rezolucji przyjętych przez
Parlament w trakcie drugiej sesji majowej oraz pierwszej i drugiej sesji czerwcowej.

13. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0225/2007 — SEC(2007)0687)
w sprawie przesunięcia środków DEC 29/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 3
rozporządzenia finansowego z 25.06.2002 r. zmienionego 13.12.2006 r.

*
* *

C 219 E/14 PL 28.8.2008Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 24 września 2007 r.



Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0268/2007 — SEC(2007)0689)
w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego
z 25.06.2002 r., zmienionego13.12.2006 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0269/2007 — SEC(2007)0690)
w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego
z 25.06.2002 r., zmienionego13.12.2006 r.

14. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji wrześniowe i pierwszej sesji paździer-
nikowej (PE 395.008/PDOJ) został rozesłany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące
zmiany:

Posiedzenia w dniach 24.09.2007 – 27.09.2007

Poniedziałek

— bez zmian

Wtorek

— wniosek grupy PSE o przeniesienie na środę wieczorem, po sprawozdaniu Marie-Hélène Descamps
(A6-0296/2007) (punkt 50 PDOJ), debaty na temat sprawozdania Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)
Skuteczność i równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia (punkt 18 PDOJ).

Głos zabrał Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który uzasadnił swój wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Środa

— wniosek grup Verts/ALE, GUE/NGL i ALDE o wpisanie do porządku obrad deklaracji Rady i Komisji
w sprawie sytuacji w Birmie, po których nastąpiłoby złożenie projektów rezolucji.

Głos zabrali: Monica Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, Annemie Neyts-Uytte-
broeck, w imieniu grupy ALDE, i Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który zwrócił się o niegłosowanie
po debacie w trakcie obecnej sesji.

Parlament przyjął wniosek o wpisanie tych deklaracji do porządku obrad i punkt ten został wpisany po
deklaracjach w sprawie Czadu (punkt 82 PDOJ).

Przewodniczący sprecyzował, że grupa ALDE zwróciła się, aby głosowanie w sprawie projektów rezolucji
odbyło się w trakcie przyszłej sesji w Brukseli.
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