
III. AZ AL-KURD CSALÁD ÜGYE

– Chris Davies és Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoport nevében, az al-Kurd családról
(B6-0608/2008)

– Hélène Flautre, Margrete Auken, David Hammerstein, Jill Evans és Caroline Lucas, a Verts/ALE
képviselőcsoport nevében, az al-Kurd család ügyéről (B6-0609/2008)

– Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa és Jamila Madeira, a PSE képvise-
lőcsoport nevében, az al-Kurd család ügyéről (B6-0610/2008)

– Luisa Morgantini és Kyriacos Triantaphyllides, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kelet-jeru-
zsálemi al-Kurd család ügyéről (B6-0611/2008)

– Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska és Eugeni-
jus Maldeikis, az UEN képviselőcsoport nevében, az al-Kurd-ügyről (B6-0612/2008)

– Ioannis Kasoulides, Jana Hybášková és Mario Mauro, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, az al-
Kurd család ügyéről (B6-0613/2008)

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.

3. Határozat sürgősségi eljárásról

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az Eljárási Szabályzat 134. cikke) irányuló kérelme:

– Javaslat a Tanács rendeletére a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mecha-
nizmus eszköz létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0717 –

C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – ECON bizottság

Felszólal Pervenche Berès (az ECON bizottság elnöke).

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet jóváhagyták.

Ezt a pontot ezen ülés napirendjére vették fel, és együtt vitatják meg a Bizottság ugyanebben a tárgyban
kiadott nyilatkozatával (lásd a 2008.11.18-i Jegyzőkönyv 15. pontját).

A plenáris ülésre benyújtandó módosítások beadási határideje: 2008.11.19., szerda 10.00 óra.

Szavazás: 2008.11.20-i jegyzőkönyv, 6.10. pont.

4. A mezőgazdasági termelők részére a KAP keretében meghatározott támoga-
tási rendszerek * – A közös agrárpolitika módosítása * – Az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támo-
gatás * – A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások
(2007–2013 közötti programozási időszak) * (vita)

Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatáro-
zott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Jelentés a 320/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a(z) […]/2008/EK rendeletnek a közös agrár-
politika módosítása céljából történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság.
Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)
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