
19 06. ALCÍM – Válsághelyzetekre való reagálás és a biztonságot veszé-
lyeztető globális fenyegetések
19 06 02 01. JOGCÍM – Intézkedések a vegyi, nukleáris és biológiai anya-
gokkal kapcsolatos kockázatcsökkentés és készültség terén (Stabilitási Esz-
köz) KVE -1 500 000

KE 0
AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA:
19 08. ALCÍM – Európai szomszédságpolitika és az Oroszországgal fenn-
tartott kapcsolatok
19 08 01 03. JOGCÍM – Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi
együttműködés Kelet-Európával KVE 47 700 000

KE 0

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 35/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0359/2008).

A bizottság a Tanács véleményének megismerését követően teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást
az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (3) bekez-
dése értelmében.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 40/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0386/2008).

A bizottság teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást az Európai Közösségek általános költségvetésére
alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében.

*
* *

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 41/2008 sz. előirányzat-átcsoportosítási
javaslatát (C6-0390/2008).

A bizottság teljes egészében engedélyezte az átcsoportosítást az Európai Közösségek általános költségvetésére
alkalmazandó költségvetési rendelet 24. cikkének (2) bekezdése értelmében.

17. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2008. novemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 415.623/PDOJ). Módosítására a
következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Hétfő

– nincs javasolt változtatás

Kedd

A PPE-DE képviselőcsoport visszavonja Karin Scheelének a közegészségre és a munkahelyi egészségvéde-
lemre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló második olvasatra szóló ajánlására
(A6-0425/2008) vonatkozó vita iránti kérelmét (a végleges napirendtervezet 30. pontja).

Karin Scheele második olvasatra szóló ajánlása így vita nélkül kerül a 2008.11.19-i, szerdai szavazások
órájára az Eljárási Szabályzat 131. cikkének megfelelően.
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Szerda

A PSE képviselőcsoportja kéri, hogy tűzzék napirendre az autóipar helyzetéről szóló tanácsi és bizottsági
nyilatkozatokat.

Felszólal Hannes Swoboda, a PSE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A tagállamokban végzett környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeinek megállapításáról szóló
2001/331/EK ajánlás felülvizsgálatára vonatkozó szóbeli választ igénylő kérdésről szóló vitát (a végleges napi-
rendtervezet 52. pontja) ezért elhalasztják a 2008.11.20-i, csütörtöki ülésre.

Csütörtök

– nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

*
* *

Felszólal Koenraad Dillen, aki – az Eljárási Szabályzat 7. cikkére hivatkozva – sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy
a Klaus-Heiner Lehne-jelentésről (A6-0421/2008) szóló vita már nem szerepel a ma esti napirenden, és kéri
a jelentés kiosztását a bizottságban történő elfogadását követően (az elnök ezt tudomásul veszi).

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:

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

19. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti az NDK első demokratikusan megválasztott parlamentje volt képvi-
selőinek Sabine Bergmann-Pohl, e parlament volt elnöke által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivata-
los galérián foglaltak helyet.

20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben (folytatás)

Felszólal Jim Higgins, Vladimír Maňka, Eoin Ryan, Milan Horáček, Szájer József, Kristian Vigenin, Nicolae
Vlad Popa és Harangozó Gábor.
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