
III. SPRAWA RODZINY AL-KURD

— Chris Davies i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0608/2008)

— Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans i Caroline Lucas w imieniu grupy
Verts/ALE, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0609/2008)

— Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa i Jamila Madeira w imieniu grupy
PSE, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0610/2008)

— Luisa Morgantini i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rodziny al-Kurd
we Wschodniej Jerozolimie (B6-0611/2008)

— Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska i Eugenijus
Maldeikis w imieniu grupy UEN, w sprawie rodziny al-Kurd (B6-0612/2008)

— Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková i Mario Mauro w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie rodziny al-
Kurd (B6-0613/2008)

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

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

— Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustana-
wiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkow-
skich (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – komisja ECON

Głos zabrała Pervenche Berès (przewodnicząca komisji ECON).

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten został włączony do porządku obrad obecnego posiedzenia, ze wspólną debatą i oświadczeniem
Komisji w tej samej sprawie (patrz pkt 15 protokołu z dnia 18.11.2008 r.).

Termin wnoszenia poprawek na posiedzenie plenarne został ustalony na dzień 19.11.2008 r., na godzinę
10.00.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 20.11.2008 r.

4. Wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w
ramach WPR * — Zmiana wspólnej polityki rolnej * — Wsparcie rozwoju
obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich * — Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju
obszarów wiejskich (2007-2013) * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego okreś-
lone systemy wsparcia dla rolników [COM(2008)0306 — C6-0240/2008 — 2008/0103(CNS)] — Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki
rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE)
nr [ …]/2008 [COM(2008)0306 — C6-0241/2008 — 2008/0104(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)
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