
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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Głos w sprawie stosowności odbycia głosowania zabrali: Martin Schulz, w imieniu grupy PSE, Daniel Cohn-
Bendit, w imieniu grupy Verts/ALE, i Hartmut Nassauer, w imieniu grupy PPE-DE.

Parlament przyjął wniosek o zakończenie debaty złożeniem projektów rezolucji.

Głos zabrał Daniel Cohn-Bendit na temat kiedy należy wpisać to głosowanie do porządku obrad.

Parlament postanowił przystąpić do głosowania w trakcie trwającej obecnie sesji.

Przewodniczący poinformował, że w związku z tą zmianą, tura pytań do Rady odbędzie się
w godz. 18-19.30.

Czwartek

— bez zmian

Posiedzenia z dnia 10.10.2007 i 11.10.2007

Środa

— wniosek grupy PSE o przeniesienie na drugą sesję październikową w Strasburgu wspólnej dyskusji nad
sprawozdaniem Sharon Bowles (A6-0327/2007) w sprawie Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarzą-
dzania Statystyką (punkt 64 PDOJ) oraz sprawozdania Ieke van den Burg (A6-0328/2007) w sprawie
Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej (punkt 65
PDOJ).

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

Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

— bez zmian

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

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia odstępstwa od rozporządzenia Rady
(WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach
wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiające systemy wsparcia dla rolników w odniesieniu do odłogowa-
nia w 2008 r. [COM(2007)0523 — C6-0302/2007 — 2007/0194(CNS)].
Sprawozdawca: Neil Parish

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Tryb pilny został uzasadniony faktem, że wykorzystanie do celów rolniczych odłogowanych gruntów umoż-
liwiłoby wyprodukowanie dodatkowej ilości zboża, co przyczyniłoby się do zmniejszenia napięcia panują-
cego na rynku.

Propozycja Komisji, której celem jest zmniejszenie do 0% obowiązkowego odłogowania w roku 2008
powinna zostać przyjęta w jak najkrótszym terminie, aby umożliwić rolnikom europejskim uwzględnienie
tego zmniejszenia podczas siewów jesienią 2007.

Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia.

*
* *

Niniejszym porządek obrad został ustalony.
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