
10. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0304/2008) w sprawie przesunięcia środ-
ków DEC 26/2008.

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.

11. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Udostępniony został ostateczny projekt porządku obrad I posiedzenia plenarnego w październiku (PE
413.272), do którego Przewodnicząca, w porozumieniu z grupami politycznymi, zaproponowała następu-
jące zmiany (art. 132 Regulaminu):

Posiedzenia z dnia 08.10.2008 i 09.10.2008

1. Debata w sprawie sytuacji światowego systemu finansowego zostanie włączona do debaty w sprawie
przygotowania Rady Europejskiej (pkt 3 PDOJ), w związku z tym zmieniony został jej tytuł. Na zakończenie
debaty złożony zostanie projekt rezolucji komisji ECON, który zostanie poddany pod głosowanie w czasie II
październikowego posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

2. Debata dotycząca sprawozdania Ieke van den Burg i Daniel Dăianu w sprawie działań podjętych w
następstwie dyrektyw Lamfalussy'ego: przyszła struktura nadzoru (A6-0359/2008) (pkt 16 PDOJ), obecnie
zapisana w projekcie porządku obrad na następny dzień, czwartek 09.10.2008 r., zostanie włączona do
dzisiejszego porządku obrad i odbędzie się po debacie w sprawie przygotowania Rady Europejskiej i sytuacji
światowego systemu finansowego.

3. Debata dotycząca sprawozdania Carlos Carnero González w sprawie używania przez Parlament sym-
boli Unii Europejskiej (A6-0347/2008) (pkt 7 PDOJ) zostanie zapisana jako pierwszy punkt w jutrzejszym
porządku obrad.

4. Sprawozdanie Jo Leinen dotyczące zatwierdzenia wspólnej deklaracji w sprawie partnerskiego procesu
komunikowania na temat Europy (A6-0372/2008), przyjęte w dniu 07.10.2008 r. przez komisję AFCO,
zostanie włączone do jutrzejszego głosowania zgodnie z art. 43 ust. 1 Regulaminu.

5. Prace w dzisiejszym dniu będą kontynuowane bez przerwy do godz. 24.00.

Przewodnicząca stwierdziła brak sprzeciwu wobec tych propozycji zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

12. Przygotowanie Rady Europejskiej, w tym kwestia sytuacji światowego sys-
temu finansowego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie Rady Europejskiej, w tym kwestia sytuacji światowego systemu
finansowego

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.
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