
Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0300/2008) w sprawie przesunięcia środ-
ków DEC 20/2008.

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

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0301/2008) w sprawie przesunięcia środ-
ków DEC 22/2008.

Wyraziła pozytywną opinię dotyczącą przesunięcia zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia z 25.06.2002 r.
zmienionego 13.12.2006 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0303/2008) w sprawie przesunięcia środ-
ków DEC 25/2008.

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

15. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas 1.
sesji majowej oraz 1. i 2. sesji czerwcowej są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

16. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie, w którym potępił zabójstwo przez ETA w dniu wczorajszym,
21.09.2008 r., oficera Luisa Conde de la Cruz w wybuchu samochodu-pułapki. Przekazał w imieniu Parla-
mentu wyrazy współczucia bliskim ofiary, jak również wyrazy solidarności z Hiszpanią, jej władzami
i służbami bezpieczeństwa, a także osobami rannymi w trzech ostatnich zamachach.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

17. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych 2. sesji wrześniowej (PE 412.680/PDOJ) został
rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 22.09.2008 – 25.09.2008

Poniedziałek, wtorek

— bez zmian
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Środa

— Wniosek grupy ALDE mający na celu przedłużenie do jutra, tj. wtorku 23.09.2008 r. do godz. 10.00,
terminu składania wspólnych projektów rezolucji oraz poprawek dotyczących priorytetów Parlamentu
Europejskiego w programie legislacyjnym i prac Komisji na rok 2009.

Parlament zatwierdził wniosek.

Czwartek

— bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

*
* *

Głos zabrał Daniel Cohn-Bendit, z wnioskiem o dołożenie wszelkich starań, by zapewnić przejrzystość
źródeł finansowania irlandzkiego ruchu Libertas (Przewodniczący odpowiedział, że ściśle nadzoruje tę
sprawę).

Głos zabrał Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE oraz z przyzwoleniem kilku grup politycz-
nych, wnioskując o zdjęcie z porządku obrad czwartkowego głosowania nad projektami rezolucji w sprawie
pakietu socjalnego (Przewodniczący oświadczył, że przyjmuje wniosek do wiadomości, jednak porządek
prac został już 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:

Rareș-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Frassoni, Eoin Ryan,
Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Philip Claeys, Colm Burke, Maria Badia i Cutchet, Harald Ettl, Magor
Imre Csibi, Milan Horáček, Ewa Tomaszewska, Pedro Guerreiro, Kathy Sinnott, Kinga Gál, Silvia-Adriana
Țicău, Pál Schmitt, Marian Harkin, Árpád Duka-Zólyomi, Slavi Binev, Iuliu Winkler, Katalin Lévai, Dragoș
Florin David, Proinsias De Rossa, Marek Aleksander Czarnecki, Milan Gaľa, Emmanouil Angelakas, Marie
Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Mikel Irujo Amezaga, James Nicholson, Csaba Sógor i Ioannis
Gklavakis.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT

Wiceprzewodniczący

19. Fundusze hedgingowe i niepubliczny rynek kapitałowy — Przejrzystość
inwestorów instytucjonalnych (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku
kapitałowego [2007/2238(INI)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Poul Nyrup Rasmus-
sen (A6-0338/2008)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przejrzystości inwestorów instytucjonalnych
[2007/2239(INI)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)
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