
A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 20/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0300/2008).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást
a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmé-
ben.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 22/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0301/2008).

A bizottság kedvező véleményt adott az átcsoportosításra vonatkozóan a 2006.12.13-án módosított, 2002.
június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 25/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0303/2008).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást
a 2006.12.13-án módosított, 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekezdése értelmé-
ben.

15. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézke-
dések

A májusi II. és a júniusi I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal
kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” inter-
netoldalon.

16. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben elítéli az ETA tegnapi, azaz 2008.09.21-i merényletét, melynek során
az autóba rejtett pokolgép felrobbanása következtében Luis Conde de la Cruz tiszt életét vesztette. Továbbítja
a Parlament részvétnyilvánítását az áldozat hozzátartozóinak, valamint együttérzéséről biztosítja Sapnyolor-
szágot, annak hatóságait és biztonsági erőit, valamint a legutóbbi három merényletben megsérült személye-
ket.

A Parlament egyperces csendet tart.

17. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a szeptemberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 412.680/PDOJ). Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.09.22–2008.09.25.

Hétfő, kedd

– nincs javasolt változtatás
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Szerda

– Az ALDE képviselőcsoport kéri, hogy hosszabbítsák meg a Bizottság 2009-es jogalkotási és munka-
programjával kapcsolatos európai parlamenti prioritásokra vonatkozó közös állásfoglalási indítványok
és módosítások benyújtásának határidejét holnap, azaz 2008.09.23., kedd 10 óráig.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

Csütörtök

– nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

*
* *

Felszólal Daniel Cohn-Bendit, aki kéri, hogy biztosítsanak teljes átláthatóságot az ír Libertas mozgalom
finanszírozási forrásait illetően (az elnök azt feleli, hogy szorosan figyelemmel kíséri a kérdést).

Felszólal Philip Bushill-Matthews, a PPE-DE képviselőcsoport nevében és több képviselőcsoport hozzájárulá-
sával kéri, hogy ne tartsanak szavazást csütörtökön a szociális csomagról szóló állásfoglalási indítványokról
(az elnök azt feleli, hogy tudomásul veszi ezt a kérést, de az ügyrendet már megállapították).

18. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják
felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

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

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

19. Fedezeti alapok és magántőke – Az intézményi befektetők átláthatósága (vita)

Jelentés a fedezeti alapokról és a magántőkéről – a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal [2007/2238(INI)] –
Gazdasági és Monetáris Bizottság.
Előadó: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

Jelentés az intézményi befektetők átláthatóságáról – a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal [2007/2239(INI)] –
Jogi Bizottság.
Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)
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