
10. Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 26/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0304/2008).

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.

11. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Az októberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 413.272) kiosztották, és ahhoz az elnök a
képviselőcsoportok egyetértésével az alábbi módosításokat javasolta (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.10.08. és 2008.10.09.

1. A világ pénzügyi rendszeréről folytatandó vitát illesztenek be az Európai Tanács előkészítéséről folyta-
tott vitába (a végleges napirendtervezet 3. pontja), és ennek megfelelően e pont címe is megváltozik. Ezt a vitát
az ECON bizottság állásfoglalásra irányuló indítványának benyújtásával zárják le, amelyet az októberi II.,
Strasbourgban tartandó ülésen bocsátanak majd szavazásra.

2. A Lámfalussy-eljárás nyomon követése: az ellenőrzés jövőbeli szerkezete tárgyában készített Ieke van
den Burg- és Daniel Dăianu-jelentésről (A6-0359/2008) folytatandó vitát (a végleges napirendtervezet
16. pontja), amely jelenleg a holnapi (csütörtöki), 2008.10.09-i ülés napirendjén szerepel, átteszik a mai
ülés napirendjére, az Európai Tanács előkészítéséről és a világ pénzügyi rendszeréről folytatott vitát köve-
tően.

3. Az Unió jelképeinek a Parlament által történő használatáról szóló Carlos Carnero González-jelentésről
(A6-0347/2008) (a végleges napirendtervezet 7. pontja) folytatandó vita a holnapi napirend első pontjaként
szerepel majd.

4. Az AFCO bizottság által 2008.10.07-én elfogadott, „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért”
című közös nyilatkozat elfogadásáról szóló Jo Leinen-jelentésről (A6-0372/2008) folytatandó vitát a holnapi
Szavazások órájára veszik fel, az Eljárási Szabályzat 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

5. A mai parlamenti munka megszakítás nélkül folytatódik 24.00 óráig.

Az elnök megállapítja, hogy a fenti módosító javaslatokkal szemben senki sem emelt kifogást.

Az ügyrendet megállapították.

12. Az Európai Tanács előkészítése, beleértve a globális pénzügyi rendszer
helyzetét (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése, beleértve a globális pénzügyi rendszer
helyzetét

Jean-Pierre Jouyet (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.
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