
ROZDZIAŁ — 19 06 Reagowanie w sytuacjach kryzysowych i globalne
zagrożenia dla bezpieczeństwa
POZYCJA — 19 06 02 01 Działania w dziedzinie zmniejszania zagrożenia
oraz w dziedzinie gotowości w odniesieniu do materiałów lub substancji
chemicznych, jądrowych i biologicznych (Instrument na rzecz Stabilności) zobowiązania − 1 500 000

płatności 0
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
ROZDZIAŁ — 1908 Europejska polityka sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją
POZYCJA — 19 08 01 03 Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa zobowiązania 47 700 000

płatności 0

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0359/2008) w sprawie przesunięcia środ-
ków DEC 35/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust.
3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0386/2008) w sprawie przesunięcia środ-
ków DEC 40/2008.

Zezwoliła na całościowe przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego mają-
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0390/2008) w sprawie przesunięcia środ-
ków DEC 41/2008.

Zezwoliła na całościowe przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego mają-
cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

17. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w listopadzie 2008 r. (PE 415.623/PDOJ) został
rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

poniedziałek

— bez zmian

wtorek

Grupa PPE-DE wycofała wniosek o przeprowadzenie debaty na temat zalecenia do drugiego czytania Karin
Scheele (A6-0425/2008) dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy (pkt 30 końcowego projektu porządku obrad).

Zalecenie do drugiego czytania Karin Scheele zostało zatem wpisane do porządku obrad w środę
19.11.2008 r. w celu poddania pod głosowanie bez debaty, zgodnie z art. 131 regulaminu.
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środa

Wniosek grupy PSE o wpisanie do porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie sytuacji w prze-
myśle samochodowym.

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, uzasadniając wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Debatę w sprawie pytania ustnego dotyczącego ponownego rozpatrzenia zalecenia 2001/331/WE przewi-
dującego minimalne kryteria inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich (pkt 52 końcowego
projektu porządku obrad) przeniesiono zatem na posiedzenie w czwartek 20.11.2008 r. (przed południem).

czwartek

— bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

*
* *

Głos zabrał Koenraad Dillen na podstawie art. 7 Regulaminu, ubolewając, że debata dotycząca sprawozdania
Klausa-Heinera Lehnego (A6-0421/2008) nie została wpisana do porządku obrad dzisiejszego wieczoru, i
zastanawiając się nad rozpowszechnieniem tego sprawozdania po przyjęciu go w komisji (Przewodniczący
przyjął te uwagi do wiadomości).

18. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

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

Nicodim Bulzesc, Miguel Angel Martínez Martínez, Viktória Mohácsi, Bogusław Rogalski, László Tőkés, Ilda
Figueiredo, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ján Hudacký, Marek Siwiec, Ryszard Czarnecki, Monica
Frassoni, Árpád Duka-Zólyomi i Hannes Swoboda.

19. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie
wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła
miejsce na trybunie honorowej.

20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych (cd.)

Głos zabrali: Jim Higgins, Vladimír Maňka, Eoin Ryan, Milan Horáček, József Szájer, Kristian Vigenin, Nico-
lae Vlad Popa i Gábor Harangozó.
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