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E-1522/04 (DE) skierowane przez: Reimera Böge (PPE-DE) i Willego Piecyka (PSE) do Komisji
(17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: podatku specjalnego za pracę tymczasową w Danii
Wstępna odpowiedź Komisji (28 września 2004 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (1 lipca 2005 r.)

E-1525/04 (EN) skierowane przez: Jensa-Petera Bonde (IND/DEM) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: nadzoru nad płatnościami z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGFL)
Odpowiedź Komisji (21 września 2004 r.)

E-1650/04 (EN) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: przyznania funduszy unijnych na wydajność spalania odpadów w Portugalii w świetle celów
unijnej polityki związanej z odpadami
Odpowiedź Komisji (4 listopada 2004 r.)

P-1710/04 (EN) skierowane przez: Carla Schlytera (Verts/ALE) do Komisji (27 lipca 2004 r.)
Dotyczy: stanu jeziora Pamvotis (Joannina, północno-zachodnia Grecja)
Odpowiedź Komisji (4 listopada 2004 r.)

E-1800/04 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: stosowania „łóżek-klatek” w państwach członkowskich UE
Odpowiedź Komisji (12 października 2004 r.)

E-1801/04 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę (Verts/ALE) do Rady (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: eksportu broni lekkiej i amunicji do Sudanu
Odpowiedź Rady (9 grudnia 2004 r.)
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E-1802/04 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę (Verts/ALE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: tamy w Mularroya i zmiany biegu rzeki Jalón w Aragonii (Hiszpania)
Wstępna odpowiedź Komisji (26 października 2004 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (2 czerwca 2005 r.)

E-1803/04 (IT) skierowane przez: Giovanniego Pittellę (PSE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: kopalni odkrywkowej w Rosia Montana (Rumunia)
Odpowiedź Komisji (6 października 2004 r.)

E-1804/04 (PL) skierowane przez: Czesława Siekierskiego (PPE-DE) do Komisji (17 sierpień 2004)
Dotyczy: ochrony rynku nowych krajów UE (szczególnie Polski) w dziedzinie owoców miękkich
Odpowiedź Komisji (13 października 2004 r.)

E-1807/04 (DE) skierowane przez: Christopha Konrada (PPE-DE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: ponadgranicznych przestępstw związanych z podatkiem obrotowym
Odpowiedź Komisji (28 września 2004 r.)

E-1810/04 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: weryfikacji cech jakościowych oliwy z oliwek
Odpowiedź Komisji (19 października 2004 r.)

E-1811/04 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: europejskiej Dyrektywy Ptasiej – przystąpienia Malty do UE
Odpowiedź Komisji (20 września 2004 r.)

E-1812/04 (EN) skierowane przez: Elspeth Attwooll (ALDE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: usuwania płetw rekinów na pokładach statków
Odpowiedź Komisji (28 września 2004 r.)

E-1813/04 (IT) skierowane przez: Antonia Di Pietra (ALDE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: dyskryminującego traktowania doktorantów z Unii Europejskiej przez Towarzystwo im. Maxa
Plancka
Odpowiedź Komisji (14 września 2004 r.)

E-1814/04 (PT) skierowane przez: Sérgia Ribeira (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: perspektywy finansowej na lata 2007-2013
Odpowiedź Komisji (7 września 2004 r.)

E-1815/04 (PT) skierowane przez: Sérgia Ribeira (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: wdrażania funduszy strukturalnych
Wstępna odpowiedź Komisji (11 października 2004 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (17 grudnia 2004 r.)

E-1817/04 (IT) skierowane przez: Roberta Musacchia (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: środków podejmowanych przeciwko przemieszczaniu się firm, polegających na wzmocnieniu
środków ochrony zatrudnienia na płaszczyźnie europejskiej
Odpowiedź Komisji (11 października 2004 r.)

E-1818/04 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Rady (24 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: prześladowania chrześcijan
Odpowiedź Rady (22 listopada 2004 r.)
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E-1819/04 (DA) skierowane przez: Anne Jensen (ALDE) do Rady (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: lokalizacji agencji
Odpowiedź Rady (9 grudnia 2004 r.)

E-1820/04 (EL) skierowane przez: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Rady (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: zwalczania handlu ludźmi po rozszerzeniu Unii Europejskiej
Odpowiedź Rady (17 lutego 2005 r.)

E-1821/04 (EL) skierowane przez: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: zwalczania handlu ludźmi po rozszerzeniu Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (12 listopada 2004 r.)

E-1822/04 (FR) skierowane przez: Marie-Noëlle Lienemann (PSE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: pomocy państwa dla France Télécom
Odpowiedź Komisji (1 października 2004 r.)

E-1828/04 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: dyskryminacji ze względu na wiek przy dostępie do środków finansowych
Odpowiedź Komisji (16 września 2004 r.)

E-1829/04 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: dyskryminacji ze względu na wiek na rynku ubezpieczeniowym
Odpowiedź Komisji (6 października 2004 r.)

E-1830/04 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: dyskryminacji ze względu na wiek przy pracy wolontariackiej
Odpowiedź Komisji (16 września 2004 r.)

E-1831/04 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: niewystarczających metod detekcji oraz technik oczyszczania materiałów radioaktywnych w
złomie i dalszego rozwoju sytuacji związanego z dyrektywą 96/29/Euratom
Odpowiedź Komisji (4 października 2004 r.)

E-1832/04 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: wprowadzania w błąd konsumentów i wspólnot religijnych poprzez ciągłe dodawanie tanich
substancji składających się z wody i protein wieprzowych i wołowych do mięsa drobiowego
Odpowiedź Komisji (1 października 2004 r.)

E-1834/04 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: zmiany celów współpracy publiczno-prywatnej w związku z utworzeniem przedsiębiorstwa
rozwoju ogrodnictwa w niderlandzkiej prowincji Nordbrabant (Północna Brabancja)
Odpowiedź Komisji (6 października 2004 r.)

E-1835/04 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: malejących szans przetrwania przedsiębiorstw w słabszych regionach, a także gałęzi gospodarki
zagrożonych wskutek zaostrzenia kryteriów przyznawania pomocy państwa
Odpowiedź Komisji (28 września 2004 r.)

E-1836/04 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: zapewnionego przez Niderlandy wsparcia dla obszarów o korzystnej sytuacji ekonomiczno-
geograficznej zamiast wsparcia obszarów upośledzonych oraz konsekwencji tej sytuacji dla zastosowania
środków z funduszy strukturalnych UE
Odpowiedź Komisji (20 października 2004 r.)
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E-1837/04 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Rady (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: muru zbudowanego przez Izrael na terytorium palestyńskim i sposobów zmiany negatywnego
nastawienia Izraela do ogólnoświatowego sprzeciwu wobec tego muru
Wspólna odpowiedź Rady (21 lutego 2005 r.)

E-1840/04 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: równoważności dyplomów
Odpowiedź Komisji (24 września 2004 r.)

E-1841/04 (IT) skierowane przez: Maria Maura (PPE-DE) i Antonia Tajaniego (PPE-DE) do Rady
(17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: masakry chrześcijan w Iraku
Odpowiedź Rady (17 lutego 2005 r.)

E-1842/04 (IT) skierowane przez: Maria Maura (PPE-DE) i Antonia Tajaniego (PPE-DE) do Komisji
(17 sierpnia 2004 r.)
Dotyczy: masakry chrześcijan w Iraku
Odpowiedź Komisji (7 października 2004 r.)

E-2161/04 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE/ADLE) do Rady (21 września 2004 r.)
Dotyczy: izraelskiego muru na Zachodnim Brzegu Jordanu
Wspólna odpowiedź Rady (21 lutego 2005 r.)

P-2219/04 (EN) skierowane przez: Rebeccę Harms (Verts/ALE) do Komisji (20 września 2004 r.)
Dotyczy: wstrzymania zezwolenia na transport amerykańskiego plutonu używanego do produkcji broni;
wypadku we francuskim reaktorze atomowym Cadarache
Odpowiedź Komisji (20 października 2004 r.)

E-2270/04 (FR) skierowane przez: Mathieu Groscha (PPE-DE) do Komisji (5 października 2004 r.)
Dotyczy: „dyrektywy Bolkesteina” i sektora ruchu
Odpowiedź Komisji (27 stycznia 2005 r.)

E-2272/04 (FR) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (5 października 2004 r.)
Dotyczy: działalności telewizji
Odpowiedź Komisji (21 października 2004 r.)

E-2404/04 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji
(11 października 2004 r.)
Dotyczy: Eurostatu
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2005 r.)

E-2414/04 (FR) skierowane przez: Bernata Joana i Maríego (Verts/ALE) do Komisji
(11 października 2004 r.)
Dotyczy: sposobu funkcjonowania sądownictwa w Rumunii
Odpowiedź Komisji (17 listopada 2004 r.)

P-2918/04 (PL) skierowane przez: Barbarę Kudrycką (PPE-DE) do Rady (12 listopada 2004 r.)
Dotyczy: współpracy Schengen
Odpowiedź Rady (3 marca 2005 r.)

P-3146/04 (SK) skierowane przez: Edit Bauer (PPE-DE) do Komisji (30 listopada 2004 r.)
Dotyczy: wsparcia finansowego Komisji dla odtworzenia parku narodowego Tatry Wysokie
Odpowiedź Komisji (4 stycznia 2005 r.)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 13.11.2008C 291 /4

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



E-3215/04 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (7 grudnia 2004 r.)
Dotyczy: uczciwości w odniesieniu do braku wiarygodności procedur budżetowych UE
Odpowiedź Komisji (8 lutego 2005 r.)

P-3353/04 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (10 grudnia 2004 r.)
Dotyczy: podatku konsumpcyjnego od usług telefonii komórkowej
Odpowiedź Komisji (7 stycznia 2005 r.)

E-3364/04 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (15 grudnia 2004 r.)
Dotyczy: autokarów piętrowych
Odpowiedź Komisji (7 lutego 2005 r.)

E-3535/04 (DE) skierowane przez: Klausa-Heinera Lehne (PPE-DE) do Komisji (6 stycznia 2005 r.)
Dotyczy: ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech
Odpowiedź Komisji (17 lutego 2005 r.)

E-3564/04 (EN) skierowane przez: Bernata Joana i Marí (Verts/ALE) do Komisji (6 stycznia 2005 r.)
Dotyczy: prawa do wolności zgromadzeń i wolności wypowiedzi w Grecji
Odpowiedź Komisji (9 lutego 2005 r.)

E-3589/04 (ES) skierowane przez: Evelin Lichtenberger (Verts/ALE) do Komisji (6 stycznia 2005 r.)
Dotyczy: zintegrowanego i trwałego rozwoju społecznego (Chiapas, Meksyk)
Odpowiedź Komisji (24 lutego 2005 r.)

P-3623/04 (FR) skierowane przez: Annę Záborską (PPE-DE) do Komisji (5 stycznia 2005 r.)
Dotyczy: równych szans i dorobku wspólnotowego
Odpowiedź Komisji (4 lutego 2005 r.)

P-0088/05 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (11 stycznia 2005 r.)
Dotyczy: złamania przepisów prawa krajowego w fabryce Tyco Electronics
Wstępna odpowiedź Komisji (4 lutego 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (30 marca 2005 r.)

E-0185/05 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (26 stycznia 2005 r.)
Dotyczy: przeniesienia produkcji przedsiębiorstwa Kaz Ibérica
Wstępna odpowiedź Komisji (18 lutego 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2005 r.)

E-0246/05 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (2 lutego 2005 r.)
Dotyczy: przeniesienia produkcji fabryki Yazaki w Ovar
Wstępna odpowiedź Komisji (11 marca 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (12 maja 2005 r.)

E-0491/05 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina Mintza (Verts/ALE) do Komisji (15 lutego 2005
r.)
Dotyczy: Rambla Morales
Wstępna odpowiedź Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (8 czerwca 2005 r.)

P-0531/05 (DE) skierowane przez: Paula Rübiga (PPE-DE) do Komisji (10 lutego 2005 r.)
Dotyczy: procedury udzielania zamówień publicznych w UE
Wstępna odpowiedź Komisji (3 marca 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (5 września 2005 r.)
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E-0699/05 (DE) skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji (1 marca 2005 r.)
Dotyczy: rozdziału środków z pomocy bezpośredniej w ramach WPR
Wstępna odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (24 czerwca 2005 r.)

P-0731/05 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (22 lutego 2005 r.)
Dotyczy: zwrotów wywozowych na dostawę bydła do Libanu
Wstępna odpowiedź Komisji (10 marca 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (1 czerwca 2005 r.)

E-0772/05 (DE) skierowane przez: Christopha Konrada (PPE-DE) do Komisji (2 marca 2005 r.)
Dotyczy: systematycznego nieprzestrzegania Układu z Schengen przez niemiecki rząd federalny
Wstępna odpowiedź Komisji (30 marca 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (4 sierpnia 2005 r.)

P-0884/05 (DE) skierowane przez: Andreasa Mölzera (NI) do Komisji (3 marca 2005 r.)
Dotyczy: skutków wydawania wiz do UE przez niemiecką ambasadę w Kijowie
Wstępna odpowiedź Komisji (30 marca 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (4 sierpnia 2005 r.)

E-0971/05 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (14 marca 2005 r.)
Dotyczy: dyrektywy UE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
Wstępna odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (29 sierpnia 2005 r.)

E-1166/05 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (30 marca 2005 r.)
Dotyczy: wykorzystania nieruchomości na Minorce
Wstępna odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (3 października 2005 r.)

E-1201/05 (DE) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: rozszerzenia i monet euro
Odpowiedź Komisji (12 maja 2005 r.)

E-1202/05 (EL) skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: podwyższonej zawartości azotanów w ziemniakach uprawianych w Turcji
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1203/05 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: podatków u źródła
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2005 r.)

E-1204/05 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: odcinania płetw rekinom
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2005 r.)

E-1205/05 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: tureckich osadników na Cyprze
Odpowiedź Komisji (4 maja 2005 r.)

E-1206/05 (EN) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: nielegalnego stosowania sieci dryfujących
Odpowiedź Komisji (13 maja 2005 r.)
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E-1207/05 (EN) skierowane przez: Fionę Hall (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: producentów cukru z krajów AKP
Odpowiedź Komisji (10 maja 2005 r.)

E-1208/05 (EN) skierowane przez: Fionę Hall (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: reformy organizacji rynku cukru
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2005 r.)

E-1209/05 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wykrywania obecności protein zwierzęcych w środkach paszowych
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2005 r.)

E-1210/05 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: mięsa dzikich zwierząt – programu ECOFAC
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

E-1211/05 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: mięsa dzikich zwierząt - powszechnego uwzględnienia tego problemu
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

E-1212/05 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: mięsa dzikich zwierząt i FLEGT (egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie
leśnictwa)
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2005 r.)

E-1213/05 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: integracji Chin w WTO
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

P-1214/05 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji (23 marca 2005 r.)
Dotyczy: kodeksu postępowania dla członków gabinetów komisarzy
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2005 r.)

P-1215/05 (FI) skierowane przez: Hannu Takkulę (ALDE) do Komisji (23 marca 2005 r.)
Dotyczy: finansowania pomocy przeznaczonej na inwestycje dla słabo zaludnionych obszarów Finlandii
Odpowiedź Komisji (19 maja 2005 r.)

E-1216/05 (ES) skierowane przez: Josu Ortuondo Larreę (ALDE) i Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do
Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: budowy instalacji recyklingu samolotów na lotnisku Rozas (Lugo w Galicii)
Odpowiedź Komisji (13 maja 2005 r.)

E-1218/05 (ES) skierowane przez: Josu Ortuondo Larreę (ALDE) i Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do
Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: renegocjacji umowy połowowej z Królestwem Maroka
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1220/05 (ES) skierowane przez: Josu Ortuondo Larreę (ALDE) i Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do
Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: odpadów pozostałych po katastrofie tankowca Prestige
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)
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E-1221/05 (ES) skierowane przez: Josu Ortuondo Larreę (ALDE) i Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do
Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: skargi dotyczącej szkód dla środowiska naturalnego na obszarze o znaczeniu wspólnotowym Río
Landro (Galicia), uwzględnionym w projekcie sieci Natura-2000
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

E-1222/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wzrostu spożycia narkotyków po 11. września
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1223/05 (NL) skierowane przez: Iva Beletę (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: promowania biopaliw
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1224/05 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: epidemii gorączki denga w Timorze-Leste
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

P-1225/05 (NL) skierowane przez: Iva Beleta (PPE-DE) do Komisji (23 marca 2005 r.)
Dotyczy: obniżonej stawki VAT na usługi szewskie
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2005 r.)

E-1226/05 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: sektora meblarskiego w Europie: nowych państw członkowskich i krajów kandydackich
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1228/05 (EN) skierowane przez: Christophera Huhne’a (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie hałasu w środowisku
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2005 r.)

P-1231/05 (ES) skierowane przez: Maríę Ayuso González (PPE-DE) do Komisji (23 marca 2005 r.)
Dotyczy: mięsa krokodyli
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2005 r.)

P-1232/05 (EL) skierowane przez: Nikolaosa Vakalisa (PPE-DE) do Komisji (23 marca 2005 r.)
Dotyczy: rocznego sprawozdania o działalności w zakresie badań (art. 173 TWE)
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2005 r.)

P-1234/05 (EN) skierowane przez: Rebeccę Harms (Verts/ALE) do Komisji (23 marca 2005 r.)
Dotyczy: skażenia radioaktywnego w Unii Europejskiej w wyniku awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu
w 1986 r.
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2005 r.)

P-1235/05 (EN) skierowane przez: Richarda Howitta (PSE) do Komisji (23 marca 2005 r.)
Dotyczy: międzysesyjnego posiedzenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w dniach
11.-13. kwietnia 2005 r. i objętego odrębnymi jurysdykcjami dostępu do materiałów dla osób mających
problemy z czytaniem
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2005 r.)

E-1237/05 (ES) skierowane przez: Antonia Lópeza-Istúriza White’a (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005
r.)
Dotyczy: Balearów: regionu peryferyjnego
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2005 r.)
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E-1238/05 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: odcinka szybkiej linii kolejowej Madryt – Barcelona
Odpowiedź Komisji (19 maja 2005 r.)

E-1239/05 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: suszy w Portugalii
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1240/05 (PT) skierowane przez: Sérgia Marquesa (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Planu Działania na rzecz Szerszego Sąsiedztwa (inicjatywa „Grand Voisinage”) - regionów
peryferyjnych
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

E-1241/05 (PT) skierowane przez: Sérgia Marquesa (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: badań, które mają być przeprowadzone przez Komisję Europejską w sprawie usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym i telekomunikacji w regionach peryferyjnych
Odpowiedź Komisji (11 maja 2005 r.)

E-1244/05 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie usług na rynku wewnętrznym
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2005 r.)

E-1247/05 (EL) skierowane przez: Marilisę Xenogiannakopoulou (PSE) i Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do
Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zakończenia negocjacji w sprawie perspektywy finansowej i kwalifikowalności regionów Celu –1
w okresie 2007-2013
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1252/05 (EN) skierowane przez: Theresę Villiers (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wyjaśnienia związku między przepisami w sprawie ochrony danych osobowych i przepisami w
sprawie walki z nadużyciami finansowymi/praniem pieniędzy
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1255/05 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: stagnacji w finansowaniu projektu transportu przyjaznego dla środowiska Interreg III B nr 363-
EB026 „Mobility and Communication” („Mobilność i komunikacja”) realizowanego przez trzy państwa
członkowskie
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1256/05 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: szybkiego rzeczywistego wyznaczenia granicy państwowej między Kosowem a Macedonią w
ramach terytorium byłej Federalnej Republiki Jugosławii
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1257/05 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zaorania przez europejskie przedsiębiorstwo ziemi w pobliżu wybrzeża Mauretanii, w miejscu
stanowiącym ważne zimowisko i żerowisko europejskich ptaków wędrownych
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1259/05 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (29 marca 2005 r.)
Dotyczy: strony internetowej przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Turcji
Odpowiedź Komisji (3 maja 2005 r.)

E-1260/05 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: gibraltarskiego ministerstwa obrony
Wspólna odpowiedź Komisji (11 maja 2005 r.)
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E-1261/05 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przekazania miejsc pracy firmom wykonawczym w Gibraltarze
Wspólna odpowiedź Komisji (11 maja 2005 r.)

E-1262/05 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: granicy hiszpańsko-gibraltarskiej
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1263/05 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: znaczków pocztowych o zasięgu europejskim
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1269/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: danych na temat skażenia atmosfery, rzek i gleby na Bałkanach, spowodowanego użyciem bomb
ze wzbogaconym uranem
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1271/05 (IT) skierowane przez: Gabrielego Albertiniego (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: grzywny dla Philip Morris International
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1273/05 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: miejsc pracy w instytucjach europejskich dla obywateli Austrii
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1275/05 (EL) skierowane przez: Panagiotisa Beglitisa (PSE) i Nikolaosa Sifunakisa (PSE) do Komisji
(5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zniszczenia stanowiska archeologicznego w Turcji z powodu budowy jeziora zaporowego
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

E-1276/05 (EN) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Natury 2000 i rozwoju obszarów wiejskich
Odpowiedź Komisji (4 maja 2005 r.)

E-1277/05 (EN) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2005 r.)

E-1278/05 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: uchwalenia przepisów na podstawie art. 152 Traktatu
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1282/05 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wolności prasy w Turcji
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1283/05 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: polityki informacyjnej Komisji
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)
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E-1285/05 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ludobójstwa w Armenii
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1286/05 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ograniczeń językowych wobec kurdyjskich polityków
Odpowiedź Komisji (19 maja 2005 r.)

E-1288/05 (PL) skierowane przez: Zbigniew Kuźmiuk (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: nieprzestrzegania kryterium poziomu deficytu budżetowego przez niektóre państwa będące
członkami Unii Gospodarczej i Walutowej i jego konsekwencji
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1290/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (31 marca 2005 r.)
Dotyczy: ignorowania przez Turcję międzynarodowych nakazów aresztowania
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2005 r.)

P-1291/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (4 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: interpretowania mylących danych statystycznych dla Zachodniej Macedonii
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

P-1292/05 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (4 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wyzysku pracowników migrujących
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2005 r.)

E-1293/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przebiegu trzecich Wspólnotowych Ram Wsparcia (WRW)
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1294/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zatrudnienia nowych firm audytorskich i doradców w celu zarządzania trzecimi WRW w Grecji
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1295/05 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: środków z EFS
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1296/05 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wykroczeń przeciw środowisku naturalnemu
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2005 r.)

E-1297/05 (DE) skierowane przez: Silvanę Koch-Mehrin (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: kosztów przetrzymywania administracyjnego osób ubiegających się o azyl i ośrodków przedde-
portacyjnych dla cudzoziemców przebywających nielegalnie w UE
Odpowiedź Komisji (10 maja 2005 r.)

E-1298/05 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: identyfikacji, rejestracji i kontroli przemieszczeń zwierząt
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)
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E-1299/05 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: planu działań Komisji w sprawie konstytucji/przyszłości UE
Odpowiedź Komisji (4 maja 2005 r.)

E-1302/05 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Nagrody Dziennikarskiej 2004 „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji” – uczestników z Belgii
Odpowiedź Komisji (3 maja 2005 r.)

P-1303/05 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (4 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: reformy wspólnej polityki rolnej – roszczeń dotyczących dopłat – definicji pojęcia „rolnik”
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2005 r.)

E-1306/05 (EL) skierowane przez: Konstantinosa Hatzidakisa (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: korekt programów operacyjnych 2. Wspólnotowych Ram Wsparcia
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1307/05 (EL) skierowane przez: Konstantinosa Hatzidakisa (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: programów operacyjnych 2. Wspólnotowych Ram Wsparcia
Wstępna odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (22 lutego 2006 r.)

E-1309/05 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Europejskiego Systemu Transferu Punktów Zaliczeniowych (ECTS) – kryteriów wymaganych dla
otrzymania przez instytucję oświatową możliwości korzystania z systemu
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

P-1310/05 (ES) skierowane przez: José Salafrancę Sáncheza-Neyrę (PPE-DE) do Komisji (4 kwietnia 2005
r.)
Dotyczy: wsparcia udzielanego przez Unię Europejską dla procesów wzmacniania instytucji oraz rządów
prawa w państwach trzecich
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2005 r.)

P-1311/05 (EN) skierowane przez: Arlene McCarthy (PSE) do Komisji (4 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa i higieny pracy
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2005 r.)

E-1312/05 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) i Gunnara Hökmarka (PPE-DE) do Komisji
(8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: gwarancji depozytów/spółki prawa europejskiego
Odpowiedź Komisji (23 maja 2007 r.)

P-1314/05 (IT) skierowane przez: Sebastiano Musumeciego (UEN) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: spółek mieszanych z krajami trzecimi w sektorze rybnym
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1315/05 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: marokańskiego protekcjonizmu, mającego negatywny wpływ na przemysł ceramiczny w Castellón
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

E-1316/05 (EN) skierowane przez: Margrete Auken (Verts/ALE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dyrektora wykonawczego UNICEF-u uważającego zdrowie reprodukcyjne za nieistotne
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)
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E-1318/05 (FR) skierowane przez: Antoine’a Duquesne’a (ALDE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: piractwa i fałszerstw w przemyśle płytowym
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

E-1320/05 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: oceny Erasmus Mundus
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1322/05 (NL) skierowane przez: Marię Martens (PPE-DE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: naruszania praw kobiet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

P-1324/05 (EN) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: utylizacji azbestu w całej Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2005 r.)

E-1325/05 (DA) skierowane przez: Mogensa Camrego (UEN) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zamknięcia Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

E-1327/05 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ochrony języków i Szkół Europejskich
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

E-1329/05 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: prawnego uznania opisu zawodu pracownika służb zajmujących się zwalczaniem insektów
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

E-1330/05 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dopuszczenia do sprzedaży środków ochrony roślin
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

E-1331/05 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: odpowiedzialności lekarzy – możliwego odszkodowania
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1332/05 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: środków finansowych przeznaczonych na stworzenie telekomunikacyjnego i informatycznego
centrum technologicznego w regionie Lacjum
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

E-1333/05 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przywozu chińskich wyrobów włókienniczych
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

P-1337/05 (FR) skierowane przez: Véronique Mathieu (PPE-DE) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: sektora tekstylnego
Odpowiedź Komisji (3 maja 2005 r.)
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E-1338/05 (ES) skierowane przez: Salvadora Garrigę Polledo (PPE-DE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: nadużycia związanego z wykorzystaniem środków wspólnotowych
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1339/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przyjęcia Turcji do UE
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1341/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: uratowania mozaik w klasztorze na górze Synaj
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1343/05 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: europejskich języków używanych na całym świecie – portugalskiego
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

E-1345/05 (PT) skierowane przez: Pedro Guerreirę (GUE/NGL) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zamknięcia jednego zakładu ponadnarodowego przedsiębiorstwa Rohde w Santa Maria da Feira w
Portugalii
Wstępna odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2005 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (1 sierpnia 2005 r.)

P-1346/05 (NL) skierowane przez: Joosta Lagendijka (Verts/ALE) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: środków budżetowych dla Euratomu
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

E-1348/05 (EN) skierowane przez: Dianę Wallis (ALDE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wybielania zębów
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1349/05 (EN) skierowane przez: Johna Bowisa (PPE-DE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: rekompensat dla krajów o niskim dochodzie produkujących cukier
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1350/05 (EN) skierowane przez: Sir Roberta Atkinsa (PPE-DE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa na lotniskach
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

E-1351/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: skierowanego do władz Grecji żądania skreślenia przynależności wyznaniowej z dowodów
osobistych
Odpowiedź Komisji (12 maja 2005 r.)

P-1353/05 (EN) skierowane przez: Roberta Sturdy’ego (PPE-DE) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: konsultacji Komisji w związku ze zmianą dyrektywy 91/414/EWG
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

P-1354/05 (DE) skierowane przez: Heide Rühle (Verts/ALE) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zapowiedzianych sprawozdań dotyczących liberalizacji sektorowej w zakresie usług użyteczności
publicznej
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)
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E-1355/05 (DA) skierowane przez: Mogensa Camrego (UEN) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ucisku Kurdów w Turcji
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1356/05 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wpływu drugiej dyrektywy Seveso na włączanie nowych terenów pod zabudowę do obszarów już
istniejących (zapełnianie przerw) w Niemczech
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1357/05 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: roszczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego uchodźców politycznych, którzy wrócili do Grecji z
krajów Europy Wschodniej
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1358/05 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: deficytu w Grecji
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1360/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Europejskiego Dnia Wolności
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1363/05 (EN) skierowane przez: Christophera Huhne’a (ALDE) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: subwencji na kulturę
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1364/05 (EN) skierowane przez: Christophera Huhne’a (ALDE) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: środków antydumpingowych i samoograniczania się
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1365/05 (EN) skierowane przez: Christophera Huhne’a (ALDE) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: środków antydumpingowych i samoograniczania
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

E-1366/05 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: seksturystyki
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

E-1367/05 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zapobiegania i informowania w kwestii narkotyków
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

E-1368/05 (NL) skierowane przez: Alberta Maata (PPE-DE) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ochrony ptaków schwytanych na wolności
Odpowiedź Komisji (19 maja 2005 r.)

E-1369/05 (PT) skierowane przez: Luísa Queiró (PPE-DE) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Mercosuru
Odpowiedź Komisji (4 maja 2005 r.)
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E-1371/05 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (12 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Kuby – spotkań z rządem i opozycją
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1373/05 (ES) skierowane przez: Maríę Salinas Garcíę (PSE) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: sprzecznego z zasadami przywozu pomidorów spoza Wspólnoty i nieprzestrzegania maksymal-
nych limitów pozostałości
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

P-1376/05 (EN) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (6 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wyjaśnień komisarza Rehna w sprawie Chorwacji
Odpowiedź Komisji (2 maja 2005 r.)

E-1379/05 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: swobodnego przepływu praw demokratycznych
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1380/05 (EN) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wyjaśnień komisarza Rehna w sprawie wiarygodności Chorwacji
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1381/05 (EN) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wyjaśnień komisarza Rehna w sprawie współpracy Chorwacji z ICTY (Międzynarodowym Trybu-
nałem Karnym dla Byłej Jugosławii)
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1382/05 (EN) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: stanowiska Komisji w sprawie Chorwacji
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

E-1383/05 (IT) skierowane przez: Antonia Di Pietro (ALDE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony we włoskiej agencji „Agenzia del
Territorio”
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

P-1385/05 (EN) skierowane przez: Istvána Pálfiego (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: środków przedakcesyjnych do samorządów lokalnych w Rumunii
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

E-1387/05 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: równego wynagrodzenia
Odpowiedź Komisji (13 maja 2005 r.)

E-1390/05 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: szkód powstałych w wyniku długiego zalegania wody deszczowej na gruncie budów dróg i linii
kolejowych, których obwałowania zbudowane są z materiałów nieprzepuszczających wody
Odpowiedź Komisji (19 maja 2005 r.)

E-1397/05 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: rozszerzenia unii celnej UE-Turcja
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)
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P-1398/05 (EL) skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: nowego raportu ONZ w sprawie zniszczenia ekosystemów Ziemi
Odpowiedź Komisji (11 maja 2005 r.)

E-1402/05 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dopłat do handlu żywym bydłem
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

E-1405/05 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: gospodarki odpadami
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1407/05 (EN) skierowane przez: Carla Schlytera (Verts/ALE) do Komisji (7 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: planowanej budowy wysypiska śmieci w dolinie Dodony w pobliżu miejsca dziedzictwa kulturo-
wego
Odpowiedź Komisji (13 maja 2005 r.)

E-1408/05 (DE) skierowane przez: Joachima Wuermelinga (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przywozu broni myśliwskiej do Czech
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

E-1410/05 (EN) skierowane przez: Carla Schlytera (Verts/ALE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy 79/409/EWG
Odpowiedź Komisji (19 maja 2005 r.)

E-1411/05 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: łamania praw człowieka w Uzbekistanie
Odpowiedź Komisji (17 maja 2004 r.)

P-1412/05 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: oczyszczania ścieków w mieście Vigo (Galicia w Hiszpanii)
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

P-1413/05 (EN) skierowane przez: Ursulę Stenzel (PPE-DE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: działań w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i
projektów demonstracyjnych
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

E-1415/05 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przetrzymywania przez USA osób bez postępowania sądowego
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1416/05 (DE) skierowane przez: Karla von Wogaua (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wymiany danych osobowych między państwami członkowskimi w związku z postępowaniami
karnymi
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

E-1418/05 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: programów ponownej integracji byłych narkomanów na rynku pracy
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)
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E-1420/05 (EN) skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: składki ubezpieczenia samochodu w przypadku transportu samochodu z jednego państwa
członkowskiego do drugiego
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1426/05 (IT) skierowane przez: Giuseppe Castiglionego (PPE-DE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: rozporządzenia legislacyjnego w sprawie ochrony nazwy „ocet balsamiczny z Modeny” jako
chronionego oznaczenia geograficznego (Protected Geographical Indication – PGI)
Odpowiedź Komisji (11 maja 2005 r.)

E-1428/05 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: pomocy UE i finansowania pożyczki dla Kuby
Odpowiedź Komisji (12 maja 2005 r.)

E-1430/05 (EN) skierowane przez: Nirja Devę (PPE-DE) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Abchazji, Południowej Osetii i Naddniestrza
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

E-1431/05 (EN) skierowane przez: Nirja Devę (PPE-DE) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Kenii
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1432/05 (EN) skierowane przez: Nirja Devę (PPE-DE) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Wenezueli
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1435/05 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: emisji pyłów z samochodów z silnikiem Diesla
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

P-1436/05 (EL) skierowane przez: Evangelię Tzampazi (PSE) do Komisji (8 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przerwania prac nad budową centrum sportu i kultury w Salonikach z ułatwionym dostępem dla
niepełnosprawnych
Odpowiedź Komisji (11 maja 2005 r.)

E-1438/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: twierdzeń Kostasa Karamanlisa o „dużych oszczędnościach” w wydatkach na służbę publiczną w
Grecji
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1440/05 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) i Jacques’a Toubona (PPE-DE) do Komisji
(18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przymusowej sprzedaży ziemi społeczności asyryjskich chrześcijan w Bote w Turcji
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1441/05 (FR) skierowane przez: Jacques’a Toubona (PPE-DE) i Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji
(18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: uwzględnienia rezolucji w sprawie przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia
2004 r.
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1444/05 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: fenomenu „cycle beating” (sytuacji, w której poziomy emisji w rzeczywistości są wyższe niż w
cyklach testowych)
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)
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P-1447/05 (EN) skierowane przez: Michaela Cashmana (PSE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ważności paszportów na podróże po krajach UE i przepisów UE w sprawie swobodnego
przepływu osób
Odpowiedź Komisji (3 maja 2005 r.)

P-1448/05 (NL) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zbierania jaj czajki
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

E-1452/05 (EN) skierowane przez: Michaela Cashmana (PSE) do Komisji (20 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dyskryminacji ze strony lokalnych władz Wielkiej Brytanii w odniesieniu do ważności identyfika-
torów samochodowych osób niepełnosprawnych
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

P-1454/05 (EN) skierowane przez: Glenys Kinnock (PSE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: konferencji „Dzień Birmy 2005”
Odpowiedź Komisji (10 maja 2005 r.)

E-1463/05 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (20 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Kuby
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1466/05 (PT) skierowane przez: Paula Casacę (PSE) do Komisji (11 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: skazania pułkownika Hamida Pourmanda za apostazję (odstępstwo od islamu)
Odpowiedź Komisji (10 maja 2005 r.)

E-1468/05 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(20 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: umowy handlowej UE-Mercosur
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1469/05 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (20 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: Interreg III
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1477/05 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (20 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przygotowań w roku 2005 do planowanych na rok 2006 negocjacji w sprawie wniosku Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o przystąpienie do UE
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1480/05 (EL) skierowane przez: Rodi Kratsę-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Komisji (20 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: sytuacji Romów w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

P-1488/05 (EN) skierowane przez: Sophię in 't Veld (ALDE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: porozumienia w sprawie przekazywania danych PNR – zobowiązań Stanów Zjednoczonych
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

E-1491/05 (ES) skierowane przez: Bernata Joan i Marí (Verts/ALE) do Komisji (20 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: projektu „New Opera”
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)
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E-1494/05 (DE) skierowane przez: Holgera Krahmera (ALDE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: problemów proceduralnych w zakresie możliwości monitorowania żywności w przypadku orga-
nizacji non-profit
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1496/05 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: opóźnień w realizacji jednej trzeciej greckich projektów finansowanych z Funduszu Spójności
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1499/05 (FR) skierowane przez: Marie-Line Reynaud (PSE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: fałszowania euro
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1500/05 (EN) skierowane przez: Claude’a Moraesa (PSE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wdrożenia projektu dyrektywy decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania przestępstw na tle
rasowym
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

P-1501/05 (EN) skierowane przez: Johna Bowisa (PPE-DE) do Komisji (14 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: prawa na Sri Lance o zakazie zmiany wyznania
Odpowiedź Komisji (4 maja 2005 r.)

E-1502/05 (ES) skierowane przez: Bernata Joana i Marí (Verts/ALE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: przedmiotu i nauczycieli informatyki w Hiszpanii
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

P-1506/05 (DE) skierowane przez: Silvanę Koch-Mehrin (ALDE) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: pomocy finansowej w Unii Europejskiej dla WEED („World Economy, Ecology & Development” –
„Światowa Gospodarka, Ekonomia i Rozwój”)
Odpowiedź Komisji (13 maja 2005 r.)

E-1507/05 (ES) skierowane przez: Salvadora Garrigę Polleda (PPE-DE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: mostu na Tagu w hiszpańskiej miejscowości Cedillo
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1512/05 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: udzielania zamówień publicznych w Grecji
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1515/05 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: projektów w Grecji współfinansowanych z Funduszu Spójności
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1518/05 (EN) skierowane przez: Claude’a Moraesa (PSE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: UE i zwalczania AIDS
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

E-1519/05 (EN) skierowane przez: Claude’a Moraesa (PSE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: reakcji Komisji na wspólne sprawozdanie organizacji pozarządowych na temat pomocy, handlu i
długów
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)
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E-1522/05 (EL) skierowane przez: Konstantinosa Hatzidakisa (PPE-DE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ośrodków odchudzających
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

P-1526/05 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: umowy w sprawie połowów między UE i Marokiem
Odpowiedź Komisji (19 maja 2005 r.)

E-1531/05 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: „wytycznych” dla Chin
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1532/05 (DE) skierowane przez: Andreasa Mölzera (NI) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: skutków dyrektywy usługowej dla Karyntii
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

P-1533/05 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: rosnących kosztów posiedzeń Parlamentu w Strasburgu
Odpowiedź Komisji (17 maja 2005 r.)

P-1534/05 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (18 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: pomocy finansowej udzielonej koncernowi Yazaki
Odpowiedź Komisji (11 maja 2005 r.)

E-1539/05 (EN) skierowane przez: Mairead McGuinness (PPE-DE) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: możliwości odtworzenia pochodzenia brazylijskiej wołowiny
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

E-1547/05 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (26 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: planów połączenia Białorusi i Rosji w roku 2006 i wspierania prawa ludności białoruskiej do
podjęcia wolnej decyzji w tej sprawie
Odpowiedź Komisji (27 maja 2005 r.)

E-1551/05 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (26 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ograniczeń przywozu hiszpańskiej ceramiki do Królestwa Maroka
Odpowiedź Komisji (12 maja 2005 r.)

P-1557/05 (IT) skierowane przez: Giusta Catanię (GUE/NGL) do Komisji (25 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: ochrony i wsparcia finansowego dla miejscowych winorośli w prowincji Trapani na Sycylii
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

E-1561/05 (EN) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (28 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: prezentów dla członków Komisji
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1601/05 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji (26 kwietnia 2005
r.)
Dotyczy: inwestycji w badania i rozwój w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)
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P-1602/05 (FI) skierowane przez: Ariego Vatanena (PPE-DE) do Komisji (26 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: umiejscowienia układów wydechowych
Odpowiedź Komisji (20 maja 2005 r.)

P-1611/05 (ES) skierowane przez: Luisa de Grandes Pascuala (PPE-DE) do Komisji (26 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: opieki społecznej w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (18 maja 2005 r.)

P-1612/05 (EN) skierowane przez: Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) do Komisji (26 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: sygnału zmiany biegów jako zasadnego środka technicznego mającego na celu obniżenie zużycia
paliwa i emisji dwutlenku węgla przez pojazdy osobowe
Odpowiedź Komisji (23 maja 2005 r.)

P-1623/05 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji (26 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: zaworów bezpieczeństwa na statkach
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

P-1624/05 (ES) skierowane przez: Íñiga Méndeza de Vigo (PPE-DE) do Komisji (26 kkwietnia 2005 r.)
Dotyczy: systemów szkolnictwa w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (26 maja 2005 r.)

P-1626/05 (EN) skierowane przez: Daniela Cohna-Bendita (Verts/ALE) do Komisji (27 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: dostępu tureckich Cypryjczyków do procedury selekcji EPSO
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

P-1627/05 (FR) skierowane przez: Christine De Veyrac (PPE-DE) do Komisji (27 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: handlu tekstyliami
Odpowiedź Komisji (25 maja 2005 r.)

P-1629/05 (IT) skierowane przez: Renata Brunettę (PPE-DE) do Komisji (27 kwietnia 2005 r.)
Dotyczy: wielokrotnych wypowiedzi komisarza Joaquina Almunii w sprawie kont państwowych we
Włoszech
Odpowiedź Komisji (24 maja 2005 r.)

P-2030/05 (NL) skierowane przez: Dirka Sterckxa (ALDE) do Komisji (30 maja 2005 r.)
Dotyczy: swobodnego przepływu pracowników z nowych Państw Członkowskich
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2006 r.)

P-3230/05 (FR) skierowane przez: Ernę Hennicot-Schoepges (PPE-DE) do Komisji (12 września 2005 r.)
Dotyczy: budżetu na badania naukowe
Odpowiedź Komisji (7 października 2005 r.)

E-4658/05 (PL) skierowane przez: Zbigniewa Kuźmiuka (PPE-DE) do Rady (12 grudnia 2005 r.)
Dotyczy: Reformy rynku cukru w Unii Eropejskiej
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0043/06 (EL) skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) i Marilisę Xenogiannakopoulou (PSE) do
Rady (18 stycznia 2006 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa dostaw gazu do Unii Europejskiej
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)
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E-0145/06 (EL) skierowane przez: Antoniosa Trakatellisa (PPE-DE) do Rady (24 stycznia 2006 r.)
Dotyczy: działań i środków zmierzających do opracowania systemów/mechanizmów wykrywania i wczes-
nego ostrzegania przed tsunami w rejonie Morza Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego – ochrony
ludności
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0184/06 (IT) skierowane przez: Giusta Catanię (GUE/NGL) do Rady (24 stycznia 2006 r.)
Dotyczy: świadków Jehowy w Uzbekistanie
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0274/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Rady (1 lutego 2006 r.)
Dotyczy: konstytucji UE
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0364/06 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Rady (3 lutego 2006 r.)
Dotyczy: zagrożenia terroryzmem i publicznych manifestacji grup nawołujących do terroryzmu
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0447/06 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (9 lutego 2006 r.)
Dotyczy: pomocy wspólnotowej dla przedsiębiorstw działających w okolicach miasta Braga
Wstępna odpowiedź Komisji (27 lutego 2006 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-0489/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Rady (10 lutego 2006 r.)
Dotyczy: nieuwzględnienia kefalińskiej odmiany sera feta w wykazie produktów posiadających chronioną
nazwę pochodzenia (PDO)
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0491/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (10 lutego 2006 r.)
Dotyczy: pojawiających się w greckiej prasie skarg dotyczących ingerowania polityków w zatwierdzanie
programów inwestycyjnych
Odpowiedź Komisji (24 marca 2006 r.)

E-0505/06 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Rady (13 lutego 2006 r.)
Dotyczy: podawania cen ropy w euro
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0604/06 (ES) skierowane przez: Íñiga Méndeza de Viga (PPE-DE) do Rady (16 lutego 2006 r.)
Dotyczy: Prezydencji Unii Europejskiej
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0611/06 (PT) skierowane przez: Duarte Freitasa (PPE-DE) do Komisji (16 lutego 2006 r.)
Dotyczy: nieprzestrzegania rozporządzeń unijnych w zakresie kabotażu morskiego
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0618/06 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (17 lutego 2006 r.)
Dotyczy: przeszkód na drodze do rozszerzenia Unii Europejskiej wynikających z rosnącego niepokoju
wywołanego przez złe warunki pracy osób przyjeżdżających do starych państw członkowskich
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0623/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (17 lutego 2006 r.)
Dotyczy: pochwał Fabia Capelli dla reżimu Franco
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)
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E-0640/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Rady (20 lutego 2006 r.)
Dotyczy: Iranu a nazistów
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0655/06 (DE) skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji (20 lutego 2006 r.)
Dotyczy: nieuczciwej konkurencji podczas postępowania przetargowego dotyczącego rynku MEDSTAT II,
część 2 (regionalny program współpracy statystycznej w regionie morza Śródziemnego, etap II)
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0673/06 (DE) skierowane przez: Renate Sommer (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2006 r.)
Dotyczy: pomocy Unii Europejskiej dla Bułgarii w związku z katastrofami, które dotknęły ten kraj
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0697/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (22 lutego 2006 r.)
Dotyczy: wprowadzenia GMO na rynek
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0724/06 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE), Rihardsa Pīksa (PPE-DE), Marianne Mikko
(PSE), Alfreda Gomolkę (PPE-DE) i Johna Purvisa (PPE-DE) do Rady (24 lutego 2006 r.)
Dotyczy: braku państwa prawnego w Republice Mołdowy
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0728/06 (ES) skierowane przez: Luisę Rudi Ubedę (PPE-DE) do Komisji (24 lutego 2006 r.)
Dotyczy: przedmiotu nauczania i nauczycieli technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) w Hiszpanii
Wstępna odpowiedź Komisji (31 marca 2006 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (11 stycznia 2007 r.)

E-0729/06 (DA) skierowane przez: Mogensa Camrego (UEN) do Komisji (24 lutego 2006 r.)
Dotyczy: Jak Komisja zamierza respektować religijne przesądy i jednocześnie bronić praw człowieka?
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2006 r.)

E-0733/06 (EL) skierowane przez: Rodi Kratsę-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Komisji (24 lutego 2006 r.)
Dotyczy: wsparcia dialogu międzykulturowego pomiędzy UE i krajami arabskimi
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-0757/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (24 lutego 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i projektu dyrekty-
wy usługowej
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0765/06 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE), Anę Gomes (PSE) i Maríę Valenciano
Martínez-Orozco (PSE) do Rady (27 lutego 2006 r.)
Dotyczy: wsparcia UE dla przedstawionego przez OIC projektu rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie wolności religii
Odpowiedź Rady (27 czerwca 2006 r.)

E-0766/06 (ES) skierowane przez: Luisa de Grandes Pascuala (PPE-DE) do Rady (27 lutego 2006 r.)
Dotyczy: opracowania specjalnego oleju napędowego dla publicznego transportu osobowego
Odpowiedź Rady (1 czerwca 2006 r.)

E-0790/06 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (27 lutego 2006 r.)
Dotyczy: usług doradztwa specjalistycznego dla UE
Odpowiedź Komisji (12 kwietnia 2006 r.)
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E-0798/06 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (28 lutego 2006 r.)
Dotyczy: identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID)
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-0815/06 (SV) skierowane przez: Henrika Laxa (ALDE) do Komisji (28 lutego 2006 r.)
Dotyczy: polityki w sprawie wilków
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-0839/06 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (28 lutego 2006 r.)
Dotyczy: nielegalnych wysypisk śmieci
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0850/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE), Karin Scheele (PSE), Carlosa Carnero
Gonzáleza (PSE) i Iratxe Garcíę Pérez (PSE) do Komisji (2 marca 2006 r.)
Dotyczy: El Mamiego Amara Salema, działacza na rzecz praw człowieka ludu Saharawi
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0852/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE), Karin Scheele (PSE), Carlosa Carnero
Gonzáleza (PSE) i Iratxe Garcíę Pérez (PSE) do Komisji (2 marca 2006 r.)
Dotyczy: sytuacji Saleka Bazeida
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0854/06 (CS) skierowane przez: Hynka Fajmona (PPE-DE) do Komisji (2 marca 2006 r.)
Dotyczy: krajowych kwot produkcji mleka
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-0858/06 (NL) skierowane przez: Mathieu Groscha (PPE-DE) do Komisji (2 marca 2006 r.)
Dotyczy: regionalnych sieci transportu – Europy Południowo-Wschodniej
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0870/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (2 marca 2006 r.)
Dotyczy: niepokojącej perspektywy zakończenia działalności Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR)
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

P-0878/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (28 lutego 2006 r.)
Dotyczy: możliwych nieprawidłowości w transakcjach regionalnych władz wykonawczych Lazio z wierzy-
cielami
Odpowiedź Komisji (5 kwietnia 2006 r.)

E-0879/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margalla y Marfila (PPE-DE) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: oferty przejęcia firmy Endesa przez E.ON - rynku wewnętrznego
Odpowiedź Komisji (20 kwietnia 2006 r.)

E-0880/06 (DA) skierowane przez: Olego Christensena (PSE) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: minimalnych cen łososia norweskiego w UE
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0884/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: muzułmanów i karykatur Mahometa
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)
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E-0896/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: Toskanii: wykorzystania funduszy w ramach programu Equal, EFS i IV programu działań na rzecz
równych szans kobiet i mężczyzn
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-0898/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: Toskanii: wykorzystania funduszy w ramach Programu Leader+
Odpowiedź Komisji (12 kwietnia 2006 r.)

E-0899/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: Rzymu: aktualnych informacji na temat funduszy dostępnych w ramach programu Kultura 2000
Odpowiedź Komisji (20 kwietnia 2006 r.)

E-0911/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: naruszenia zobowiązań wobec UE przez Turcję
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0921/06 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: ptasiej grypy – uboju drobiu w Turcji
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-0931/06 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: ataków na kościół ormiański w Turcji
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2006 r.)

E-0938/06 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: zakazu zakotwiczenia w Mersin (południe Turcji) wydanego dla statku pływającego pod banderą
Cypru
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0951/06 (EL) skierowane przez: Panagiotisa Beglitisa (PSE) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: nowego zakazu wejścia do portu w Mersin nałożonego przez władze tureckie na statek towarowy
pływający pod banderą Cypru
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-0952/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: trudności, jakich doświadczają rodziny wielodzietne w Grecji ze strony Agencji Ubezpieczeń
Rolnych (OGA)
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

P-0959/06 (ES) skierowane przez: Maríę Ayuso González (PPE-DE) do Komisji (7 marca 2006 r.)
Dotyczy: znaczącego zmniejszenia spożycia drobiu w UE
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-0984/06 (ES) skierowane przez: Teresę Rierę Madurell (PSE) do Komisji (10 marca 2006 r.)
Dotyczy: możliwych trudności związanych z zaopatrzeniem w tryt dla funkcjonowania eksperymentalnych
urządzeń termojądrowych ITER
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2006 r.)

E-0985/06 (ES) skierowane przez: Teresę Rierę Madurell (PSE) do Komisji (10 marca 2006 r.)
Dotyczy: struktury projektu siódmego programu ramowego EURATOM
Odpowiedź Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
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P-1014/06 (NL) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (10 marca 2006 r.)
Dotyczy: konfliktu interesów w przypadku naukowców z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA), przeprowadzających ocenę bezpieczeństwa w odniesieniu do rakotwórczego działania
aspartamu
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2006 r.)

E-1016/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (15 marca 2006 r.)
Dotyczy: Kolumbii – morderstw popełnianych przez członków organizacji paramilitarnych
Odpowiedź Komisji (3 maja 2006 r.)

E-1019/06 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Komisji (15 marca 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji przy progach zarobkowych w Szkołach Europejskich
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1033/06 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: oddziaływania na teren mający znaczenie dla Wspólnoty i obszar ochrony ptaków – Santa
Bárbara Golf SA, gmina Burriana (Castellón, Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1047/06 (EN) skierowane przez: Michaela Cashmana (PSE), Sophię in 't Veld (ALDE), Raüla Romevę i
Ruedę (Verts/ALE) i Alexandra Stubba (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: współpracy z organizacjami młodzieżowymi
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1052/06 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: inicjatywy wodnej Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1054/06 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: MŚP, ramowych programów badań i patentów europejskich
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1064/06 (EL) skierowane przez: Konstantinosa Hatzidakisa (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: cen detalicznych w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1071/06 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: systemów używanych przez producentów pojazdów w celu ograniczenia emisji przez pojazdy
użytkowe
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2006 r.)

E-1081/06 (EN) skierowane przez: Jillian Evans (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: przepisów dotyczących planowania
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

P-1089/06 (FR) skierowane przez: Jeana-Claude’a Fruteau (PSE) do Komisji (15 marca 2006 r.)
Dotyczy: przejmowania kosztów podróży i pobytu dla kandydatów w procedurze selekcji do administracji
w instytucjach europejskich
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1093/06 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: zarzutów Najwyższej Rady Selekcji Kadr (ASEP) w sprawie rozpowszechnionego zjawiska fałszo-
wania umów
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)
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E-1095/06 (EN) skierowane przez: Struana Stevensona (PPE-DE) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: listy terrorystów UE
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1101/06 (EN) skierowane przez: Terence’a Wynna (PSE) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: dopłat do mleka w szkołach
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

P-1104/06 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (15 marca 2006 r.)
Dotyczy: wymogów wobec Turcji w odniesieniu do swobody handlu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1111/06 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: żeglugi przybrzeżnej w Grecji
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1113/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: aspartamu
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1115/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1119/06 (IT) skierowane przez: Marcella Vernolę (PPE-DE) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: ochrony kierowców transportu naziemnego w Apulii
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1137/06 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) i Rię Oomen-Ruijten (PPE-DE) do Komisji
(21 marca 2006 r.)
Dotyczy: skutków nowego holenderskiego aktu w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego (ZVW) dla przeby-
wających na emeryturze pracowników przygranicznych
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1138/06 (SV) skierowane przez: Jonasa Sjöstedta (GUE/NGL) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: ogłoszenia przez Turcję Talaata Paszy bohaterem
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

P-1141/06 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: zaognionej sytuacji w Turcji, prześladowania generała Büyükanita
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1145/06 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(23 marca 2006 r.)
Dotyczy: porozumień dwustronnych dotyczących możliwości monitorowania produktów
Odpowiedź Komisji (4 maja 2006 r.)

E-1146/06 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(23 marca 2006 r.)
Dotyczy: wymogów dotyczących możliwości monitorowania produktów rybołówstwa
Odpowiedź Komisji (18 maja 2006 r.)
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E-1158/06 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) i Kartikę Liotard (GUE/NGL) do Komisji
(23 marca 2006 r.)
Dotyczy: spalania w elektrowniach węglowych drewna pochodzącego z odpadów budowlanych i wyburze-
niowych, które nie zostały oczyszczone z toksyn, przy wykorzystaniu dotacji rządu holenderskiego
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1159/06 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: optymistycznej oceny oddziaływania migracji siły roboczej od 1 maja 2004 r. oraz sprzecznych z
nią danych statystycznych i doświadczeń praktycznych w przyjmujących państwach członkowskich UE
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1163/06 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: zamordowania rodziców kurdyjskich bojowników w Turcji
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1165/06 (EN) skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: zakazu przywozu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego z Chin
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1168/06 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji ze względu na płeć w prywatnych klubach
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1169/06 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: rewitalizacji miast
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1175/06 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: szkół preferowanych przez rodziców
Odpowiedź Komisji (16 maja 2006 r.)

E-1176/06 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: wspierania programu Erasmus
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

P-1197/06 (EN) skierowane przez: Jeana Lamberta (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: Aeropuerto Ciudad Real: naruszenia przepisów dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1199/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: Ancony: aktualnych informacji w sprawie środków finansowych w ramach planu działań w
zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1200/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Carrare: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1201/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Florencja: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)
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E-1202/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Livorno: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1203/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Massa: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1204/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Piza: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1205/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Pistoia: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1206/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Prato: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1207/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: gminy Siena: aktualizacji stanu funduszy w ramach programu działania mającego na celu
promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu
Wspólna odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

P-1217/06 (IT) skierowane przez: Stefano Zappalę (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: ujawniania informacji poufnych Komitetu Nadzoru OLAF
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1223/06 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(23 marca 2006 r.)
Dotyczy: rozporządzenia (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określającego szczegółowe zasady
oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

P-1239/06 (PL) skierowane przez: Wojciecha Roszkowskiego (UEN) do Komisji (17 marca 2006 r.)
Dotyczy: równości kobiet i mężczyzn
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1241/06 (EL) skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) i Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do
Komisji (23 marca 2006 r.)
Dotyczy: przyszłości sektora suszonych winogron i rodzynek w związku z przeglądem wspólnej organizacji
rynku warzyw i owoców
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1251/06 (ES) skierowane przez: Bernata Joana i Maríego (Verts/ALE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: rzeźni o małej zdolności ubojowej
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1252/06 (ES) skierowane przez: Bernata Joana i Maríego (Verts/ALE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jako odpadów
Odpowiedź Komisji (27 kwietnia 2006 r.)
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E-1253/06 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: praw autorskich i dostępu do wiedzy w krajach rozwijających się
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1267/06 (EN) skierowane przez: Rogera Helmera (NI) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: wniosków mających na celu zakazanie/ograniczenie wykorzystywania strychniny jako pestycydu
Odpowiedź Komisji (24 maja 2006 r.)

E-1274/06 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (PPE-DE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1277/06 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: Kuby – Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1281/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: opublikowania wymagań dotyczących osób szukających zatrudnienia w administracji publicznej w
Grecji
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1283/06 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: równości płci w piłce nożnej
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1287/06 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: Internetu i aktów przemocy w Mediolanie
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1292/06 (EL) skierowane przez: Rodiego Kratsę-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: środków walki z prostytucją
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

P-1303/06 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (21 marca 2006 r.)
Dotyczy: wycofania gwarancji bankowej w wysokości 21 373 euro dla „Umowy nr 2004-5049/001-001
CNA CNA” na rzecz komitetu ds. upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1311/06 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: pomocy przyznanej przedsiębiorstwu Ilhas Verdes
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

P-1313/06 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(21 marca 2006 r.)
Dotyczy: chronionego oznaczenia geograficznego „Faba de Lourenzá”
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1328/06 (IT) skierowane przez: Maria Borghezia (NI) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: próby ocenzurowania przez Turcję filmu o rzezi Ormian
Odpowiedź Komisji (17 maja 2006 r.)
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E-1330/06 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: łamania praw człowieka w przypadku Kurdów w Turcji
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2006 r.)

E-1337/06 (SV) skierowane przez: Cecilię Malmström (ALDE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: programu medycznego w Zimbabwe
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

P-1363/06 (ES) skierowane przez: Cristobala Montoro Romero (PPE-DE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: oliwy z oliwek
Odpowiedź Komisji (4 maja 2006 r.)

E-1377/06 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (30 marca 2006 r.)
Dotyczy: kobiet i sportu
Odpowiedź Komisji (15 maja 2006 r.)

P-1381/06 (DE) skierowane przez: Thomasa Ulmera (PPE-DE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: palenia tytoniu podczas mistrzostw świata w piłce nożnej
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1395/06 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: informacji o wysokości środków UE przyznanych Nadrenii-Północnej Westfalii w okresie od
stycznia 2000 r. do grudnia 2005 r.
Wstępna odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (26 czerwca 2006 r.)

E-1396/06 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: składu grup ekspertów i komitetów powołanych prze: Komisję
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1401/06 (EN) skierowane przez: Sharon Bowles (ALDE) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: DG ds. Konkurencji - konsultacji
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

P-1408/06 (IT) skierowane przez: Martę Vincenzi (PSE) do Komisji (29 marca 2006 r.)
Dotyczy: zatrudnienia
Odpowiedź Komisji (19 czerwca 2006 r.)

E-1410/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: projektów wodnych w Kastylii-La Manczy (Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (26 kwietnia 2006 r.)

E-1427/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: odrzucenia oferty zorganizowania EXPO 2008 w Salonikach
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1431/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: zobowiązań prawnych w ramach 3. WRW w Grecji
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)
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E-1437/06 (IT) skierowane przez: Antonia Tajaniego (PPE-DE), Robertę Angelilli (UEN), Armando Dioni-
siego (PPE-DE), Alessandra Battilocchia (NI) i Maria Borghezia (NI) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: wspólnotowego wsparcia finansowego dla lotniska w Atenach
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1457/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: rasistowskich nagród literackich
Odpowiedź Komisji (29 maja 2006 r.)

E-1461/06 (NL) skierowane przez: Margrietusa van den Berga (PSE) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: porozumienia w sprawie połowów z Afryką Zachodnią
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

P-1463/06 (FR) skierowane przez: Brigitte Douay (PSE) do Komisji (30 marca 2006 r.)
Dotyczy: budowy kanału Sekwana-Scheldt
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2006 r.)

E-1475/06 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (7 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: projektu budowlanego „Whitby Upper Harbour Marina”
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1487/06 (EL) skierowane przez: Katerinę Batzeli (PSE) i Evangelię Tzampazi (PSE) do Komisji
(7 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: wydatków spółki DEI na prawa do emisji
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1500/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: hodowli świń i dobrostanu zwierząt
Odpowiedź Komisji (23 maja 2006 r.)

E-1501/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: udzielania konsumentom informacji o jajach
Odpowiedź Komisji (15 maja 2006 r.)

E-1502/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie kur niosek
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1531/06 (IT) skierowane przez: Roberta Musacchia (GUE/NGL) do Komisji (7 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: portu turystycznego Marina di Pisa
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

P-1542/06 (EN) skierowane przez: Mairead McGuinness (PPE-DE) do Komisji (5 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: wpływu dyrektywy w sprawie produktów biobójczych na osoby zawodowo zajmujące się
balsamowaniem
Odpowiedź Komisji (11 maja 2006 r.)

E-1555/06 (PT) skierowane przez: Pedro Guerreirę (GUE/NGL) do Komisji (12 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: ram finansowych na lata 2007-2013 oraz finansowania sieci Natura 2000
Odpowiedź Komisji (19 czerwca 2006 r.)
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E-1557/06 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: solidarności z obywatelami Portugalii repatriowanych z Kanady
Wspólna odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1570/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (12 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie ekoprojektowania
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

P-1582/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: rozszerzenia strefy euro – „13 nieszczęśliwych”
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2006 r.)

E-1588/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (12 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: praktyk antykonkurencyjnych w Unii Europejskiej szkodliwych dla gospodarki brytyjskiej
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1597/06 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (12 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: stosowania handlowych tablic rejestracyjnych i przywozu używanych samochodów do Unii
Europejskiej
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1606/06 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE), Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE) i
Cecilię Malmström (ALDE) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: Syrii – aresztowania pokojowego działacza Kamala al-Labwaniego podczas jego powrotu do
Damaszku
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1608/06 (NL) skierowane przez: Frederikę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: znaczenia turystyki dla gospodarki w Europie
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1614/06 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji
(20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: danych Eurostatu dotyczących emerytur w UE
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1617/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: środków na szkolenia dla zaawansowanych w rzymskiej dzielnicy Cinquina
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1626/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji
(20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: stanu zaawansowania działań krajowych w celu transpozycji dyrektyw w zakresie zatrudnienia i
spraw społecznych
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1637/06 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: emisji banknotów o wartości 0,50, 1 i 2 euro
Odpowiedź Komisji (23 czerwca 2006 r.)

E-1657/06 (DA) skierowane przez: Mogensa Camrego (UEN) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: stosowania się przez Microsoft do wytycznych dotyczących postępowania zawartych w decyzji
Komisji z marca 2004 r.
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)
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E-1658/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: wspólnotowego finansowania przez greckie prawo rozwojowe
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1660/06 (EL) skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: odejścia Grecji od drogi prowadzącej do realizacji celów strategii lizbońskiej – poważnych
opóźnień w zakresie wsparcia technicznego know-how
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2006 r.)

E-1666/06 (FR) skierowane przez: Hélène Flautre (Verts/ALE) i Pierre’a Jonckheera (Verts/ALE) do Komisji
(20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: kanału Sekwana-Skalda
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2006 r.)

E-1675/06 (DA) skierowane przez: Mogensa Camrego (UEN) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: restrykcyjnych działań Turcji wobec żeglugi cypryjskiej i lotnictwa cypryjskiego
Wspólna odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1676/06 (DA) skierowane przez: Mogensa Camrego (UEN) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: konsekwencji zachowania Turcji wobec Cypru
Wspólna odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1678/06 (DE) skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: sytuacji praw człowieka w Rumunii
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1696/06 (FR) skierowane przez: Ernę Hennicot-Schoepges (PPE-DE) do Komisji (21 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: sytuacji w odniesieniu do Szkół Europejskich po publikacji sprawozdania Europejskiego Rzecznika
Praw Obywatelskich w związku ze skargą przeciwko Szkołom Europejskim
Odpowiedź Komisji (2 czerwca 2006 r.)

P-1720/06 (FI) skierowane przez: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: gier hazardowych i krajowych przepisów w ramach rynku wewnętrznego UE
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1725/06 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji
(21 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: polityki w sprawie uczelni wyższych w UE
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1729/06 (FI) skierowane przez: Eiję-Riittę Korholę (PPE-DE) do Komisji (21 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: badań nad udarami
Odpowiedź Komisji (15 czerwca 2006 r.)

E-1730/06 (NL) skierowane przez: Lamberta van Nistelrooija (PPE-DE) do Komisji (21 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: koordynacji siódmego ramowego programu badań, funduszy strukturalnych i programu na rzecz
konkurencyjności i innowacji
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

P-1737/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (20 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: zanieczyszczenia produktów ekologicznych
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)
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E-1746/06 (FR) skierowane przez: Marie-Noëlle Lienemann (PSE) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: statutu Stowarzyszenia Europejskiego
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1747/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: zarzutu złamania przez Unilever przepisów prawa wspólnotowego dotyczących ochrony praw
pracowniczych w przypadku przejęcia części przedsiębiorstw
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1762/06 (DE) skierowane przez: Andreasa Mölzera (NI) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: symboli na monetach euro w Słowenii
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1765/06 (PT) skierowane przez: Paulo Casacę (PSE) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: sytuacji europejskich emigrantów w Kanadzie
Wspólna odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1769/06 (PT) skierowane przez: Paulo Casacę (PSE) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: niewdrożenia przepisów krajowego ustawodawstwa zakazującego stosowania sieci dryfujących
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1773/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: traktowania osób ubiegających się o azyl
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1774/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: aresztu tymczasowego
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

P-1777/06 (EN) skierowane przez: Janę Hybáškovą (PPE-DE) do Komisji (21 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: finansowania działań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego z funduszy strukturalnych
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1792/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: rynku cukru i rekompensat dla pracowników
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1794/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: Konwencji MOP dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1808/06 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: kontroli importu zwierząt i zwierzęcej paszy do Grecji
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1819/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: wieku emerytalnego
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)
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E-1821/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (28 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 8 września 2005 r. w sprawie urlopu chorobo-
wego (sprawa C-191/03)
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1830/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: projektu dyrektywy w sprawie agencji pracy tymczasowej
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1836/06 (EN) skierowane przez: Proinsias De Rossę (PSE) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: opłat wpisowych do irlandzkiego zrzeszenia lekarzy
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-1856/06 (EN) skierowane przez: Mary McDonald (GUE/NGL) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie produktów biobójczych
Odpowiedź Komisji (15 czerwca 2006 r.)

P-1877/06 (IT) skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE) do Komisji (26 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: Natury 2000, OZW, obszaru Alpe di Villandro
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-1887/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: funduszy na budowę centrum wystawienniczo-kongresowego w tzw. Poggio Florido w gminie
Gradoli
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

P-1894/06 (DE) skierowane przez: Jörga Leichtfrieda (PSE) do Komisji (26 kwietnia 2006 r.)
Dotyczy: zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie
usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego; art. 5 ust. 2
Odpowiedź Komisji (6 czerwca 2006 r.)

E-1938/06 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (4 maja 2006 r.)
Dotyczy: stosowania dyrektywy 85/337/EWG
Odpowiedź Komisji (22 czerwca 2006 r.)

E-1952/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 maja 2006 r.)
Dotyczy: niespełnienia przez Bułgarię warunków przystąpienia do UE
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

P-1966/06 (IT) skierowane przez: Antonia Di Pietro (ALDE) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: cen buraka cukrowego we Włoszech – roku obrotowego 2005/2006
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

P-1979/06 (FR) skierowane przez: Françoise Grossetête (PPE-DE) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: przepisów w zakresie produktów leczniczych – sprzedaży produktów leczniczych na rynku
wewnętrznym – dostępności dla pacjentów
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

P-1992/06 (PT) skierowane przez: Carlosa Coelho (PPE-DE) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: wyzysku pracowników czasowych
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)
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P-1996/06 (HU) skierowane przez: Pétera Olajosa (PPE-DE) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia w przypadku węgierskich środków
spożywczych w UE
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

P-2032/06 (DE) skierowane przez: Johannesa Voggenhubera (Verts/ALE) do Komisji (3 maja 2006 r.)
Dotyczy: stanu budynku Jean Monnet w Luksemburgu
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2006 r.)

P-2048/06 (ES) skierowane przez: Rosę Miguélez Ramos (PSE) do Komisji (8 maja 2006 r.)
Dotyczy: budowy dwóch autostrad na Ibizie
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-2110/06 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) do Komisji (17 maja 2006 r.)
Dotyczy: wsparcia rządowego dla rzecznika praw obywatelskich w Byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii
Odpowiedź Komisji (27 czerwca 2006 r.)

P-2126/06 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (10 maja 2006 r.)
Dotyczy: zbliżającej się egzekucji Son Jing Nama w Korei Północnej
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-2133/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (17 maja 2006 r.)
Dotyczy: dotacji otrzymywanych przez region Epir
Odpowiedź Komisji (7 lipca 2006 r.)

P-2170/06 (SV) skierowane przez: Jonasa Sjöstedta (GUE/NGL) do Komisji (11 maja 2006 r.)
Dotyczy: propozycji partii centrum dotyczącej porozumienia w sprawie młodych pracowników
Odpowiedź Komisji (7 czerwca 2006 r.)

E-2180/06 (DE) skierowane przez: Silvanę Koch-Mehrin (ALDE) do Komisji (19 maja 2006 r.)
Dotyczy: zamówień przyznawanych agencjom reklamowym i public relations
Wstępna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2006 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (16 lipca 2007 r.)

E-2210/06 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (19 maja 2006 r.)
Dotyczy: ostrzeżenia z powodu nieprzestrzegania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
Wstępna odpowiedź Komisji (7 lipca 2006 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (9 października 2007 r.)

E-2220/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji (19 maja 2006 r.)
Dotyczy: działań krajowych w zakresie transpozycji dyrektywy 2004/18/WE
Odpowiedź Komisji (12 lipca 2006 r.)

E-2237/06 (DE) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (19 maja 2006 r.)
Dotyczy: wolności religii w Chinach
Odpowiedź Komisji (7 lipca 2006 r.)

P-2250/06 (FR) skierowane przez: Jean-Luca Bennahmiasa (Verts/ALE) do Komisji (17 maja 2006 r.)
Dotyczy: odpowiedzi Francji na żądania ze strony Komisji Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia Étang
de Berre
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)
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P-2255/06 (EN) skierowane przez: Gerarda Battena (IND/DEM) do Komisji (17 maja 2006 r.)
Dotyczy: rzekomych powiązań Romano Prodiego z KGB
Odpowiedź Komisji (13 czerwca 2006 r.)

E-2269/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (22 maja 2006 r.)
Dotyczy: gróźb ze strony tureckich urzędników
Odpowiedź Komisji (27 czerwca 2006 r.)

E-2273/06 (SV) skierowane przez: Hélène Goudin (IND/DEM) do Komisji (22 maja 2006 r.)
Dotyczy: ceł ochronnych na buty skórzane
Odpowiedź Komisji (1 sierpnia 2006 r.)

E-2288/06 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (23 maja 2006 r.)
Dotyczy: kar pieniężnych nakładanych przez Komisję
Odpowiedź Komisji (8 czerwca 2006 r.)

E-2417/06 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (7 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej
(TEN-T)
Odpowiedź Komisji (16 sierpnia 2006 r.)

P-2425/06 (NL) skierowane przez: Kartikę Liotard (GUE/NGL) do Komisji (31 maja 2006 r.)
Dotyczy: zwolnień w firmie Getronics (zakład we Włoszech), uprawnień Europejskiej Rady Zakładowej i
wykorzystania dotacji unijnych
Odpowiedź Komisji (7 lipca 2006 r.)

E-2483/06 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (9 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: Angoli – utrzymującej się epidemii cholery
Odpowiedź Komisji (7 lipca 2006 r.)

E-2624/06 (EN) skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji (16 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: wdrożenia przepisów UE w sprawie umów zawieranych na czas określony na Malcie
Odpowiedź Komisji (13 lipca 2006 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (6 września 2006 r.)

E-2639/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (16 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: wdrożenia przepisów UE
Odpowiedź Komisji (1 sierpnia 2006 r.)

E-2713/06 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (21 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: włączenia technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz z oszczędzaniem energii
do programów europejskich i krajowych
Odpowiedź Komisji (28 sierpnia 2006 r.)

E-2772/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (21 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa – dyrektywy 2003/20/WE
Odpowiedź Komisji (28 lipca 2006 r.)

E-2776/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (21 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: ogłoszeń o pracy w instytucjach europejskich, które określają obowiązek znajomości języka
angielskiego jako języka ojczystego
Odpowiedź Komisji (25 lipca 2006 r.)
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P-2890/06 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (29 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: linii kolejowej Lanaken–Maastricht
Odpowiedź Komisji (27 lipca 2006 r.)

P-2896/06 (DE) skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE) do Komisji (29 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: projektu TEN: tunelu głównego pod przełęczą Brenner (BBT) – tunelu badawczego
Odpowiedź Komisji (25 lipca 2006 r.)

P-2897/06 (NL) skierowane przez: Julesa Maatena (ALDE) do Komisji (29 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: akcyzy na papierosy ziołowe
Odpowiedź Komisji (8 sierpnia 2006 r.)

E-2938/06 (FR) skierowane przez: Marca Tarabellę (PSE) do Komisji (30 czerwca 2006 r.)
Dotyczy: stosowania rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i
pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia
lotów
Odpowiedź Komisji (22 września 2006 r.)

E-2955/06 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (4 lipca 2006 r.)
Dotyczy: wykorzystania skorupiaków jako nawozu i kompostu
Odpowiedź Komisji (13 września 2006 r.)

E-3219/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (14 lipca 2006 r.)
Dotyczy: praw człowieka w Turcji
Odpowiedź Komisji (6 września 2006 r.)

E-3386/06 (EN) skierowane przez: baronessę Sarah Ludford (ALDE) do Komisji (20 lipca 2006 r.)
Dotyczy: opium
Odpowiedź Komisji (5 września 2006 r.)

E-3643/06 (EL) skierowane przez: Rodi Kratsę-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Komisji (9 sierpnia 2006 r.)
Dotyczy: wpływu wojny na gospodarkę i społeczeństwo w Europie
Odpowiedź Komisji (2 października 2006 r.)

E-3670/06 (EN) skierowane przez: Dereka Clarka (IND/DEM) do Komisji (14 sierpnia 2006 r.)
Dotyczy: oleju opałowego
Odpowiedź Komisji (20 września 2006 r.)

E-3671/06 (EN) skierowane przez: Dereka Clarka (IND/DEM) do Komisji (14 sierpnia 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy 2002/46/WE w sprawie suplementów żywnościowych
Odpowiedź Komisji (20 września 2006 r.)

E-3888/06 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Komisji (12 września 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji podczas wypłacania rent na Gibraltarze
Wstępna odpowiedź Komisji (20 października 2006 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (24 maja 2007 r.)

E-3896/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (15 września 2006 r.)
Dotyczy: konwergencji stóp procentowych dla usług finansowych w handlu detalicznym
Odpowiedź Komisji (7 grudnia 2006 r.)
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P-3968/06 (SV) skierowane przez: Lenę Ek (ALDE) do Komisji (14 września 2006 r.)
Dotyczy: dorocznej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Singapurze
Odpowiedź Komisji (13 października 2006 r.)

P-4193/06 (EN) skierowane przez: Margrete Auken (Verts/ALE) do Komisji (29 września 2006 r.)
Dotyczy: tematów rozmów na szczyt UE-Indie
Odpowiedź Komisji (24 października 2006 r.)

P-4227/06 (EN) skierowane przez: Christofera Fjellnera (PPE-DE) do Komisji (29 września 2006 r.)
Dotyczy: oskarżeń pod adresem dwóch dyrektorów spółki Bwin
Odpowiedź Komisji (25 października 2006 r.)

P-4291/06 (DE) skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji (4 października 2006 r.)
Dotyczy: kwot pomocy wspólnotowej przyznanych stowarzyszeniu „Eine Welt – Oberösterreichische
Landlerhilfe”
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

P-4292/06 (IT) skierowane przez: Nicolę Zingarettiego (PSE) do Rady (4 października 2006 r.)
Dotyczy: wskazania państwa pochodzenia niektórych produktów przywożonych z krajów trzecich
Odpowiedź Rady (13 listopada 2006 r.)

P-4293/06 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnoliego (NI) do Komisji (4 października 2006 r.)
Dotyczy: nieuzasadnionego blokowania ruchu transgranicznego między Włochami i Szwajcarią
Odpowiedź Komisji (7 listopada 2006 r.)

P-4294/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (4 października 2006 r.)
Dotyczy: możliwego naruszenia przez ISVAP przepisów wspólnotowych w dziedzinie środków płatniczych
Odpowiedź Komisji (29 listopada 2006 r.)

P-4295/06 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL) do Komisji (4 października 2006 r.)
Dotyczy: sytuacji pracowników migrujących we Włoszech
Odpowiedź Komisji (24 listopada 2006 r.)

P-4296/06 (EN) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (4 października 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy Rady w sprawie zorganizowanych podróży (90/314/EWG)
Odpowiedź Komisji (6 listopada 2006 r.)

P-4297/06 (EL) skierowane przez: Nikolaosa Sifunakisa (PSE) do Komisji (4 października 2006 r.)
Dotyczy: transakcji bankowych w Grecji
Odpowiedź Komisji (9 listopada 2006 r.)

P-4323/06 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji (10 października 2006 r.)
Dotyczy: rynku usług telekomunikacyjnych
Odpowiedź Komisji (9 listopada 2006 r.)

P-4324/06 (EL) skierowane przez: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE) do Komisji
(10 października 2006 r.)
Dotyczy: wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS
Odpowiedź Komisji (6 listopada 2006 r.)
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P-4325/06 (IT) skierowane przez: Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Komisji (10 października 2006 r.)
Dotyczy: oceny oddziaływania na środowisko Wspólnego Centrum Badawczego w mieście Ispra
Odpowiedź Komisji (8 listopada 2006 r.)

P-4326/06 (NL) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE) do Komisji (10 października 2006 r.)
Dotyczy: połowu owoców morza w Mauretanii
Odpowiedź Komisji (24 listopada 2006 r.)

P-4347/06 (EN) skierowane przez: Jamesa Allistera (NI) do Komisji (10 października 2006 r.)
Dotyczy: ujawniania informacji o przypadkach molestowania seksualnego dzieci
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

P-4348/06 (HU) skierowane przez: Bélę Glattfeldera (PPE-DE) do Komisji (10 października 2006 r.)
Dotyczy: sytuacji w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rybołówstwa na Węgrzech
Odpowiedź Komisji (7 listopada 2006 r.)

P-4497/06 (EN) skierowane przez: Gerarda Battena (IND/DEM) do Komisji (16 października 2006 r.)
Dotyczy: Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (6 listopada 2006 r.)

P-4502/06 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (16 października 2006 r.)
Dotyczy: negocjacji pomiędzy Ukrainą a UE w sprawie ułatwień wizowych i readmisji
Odpowiedź Komisji (23 listopada 2006 r.)

P-4503/06 (IT) skierowane przez: Carlo Fatuzzo (PPE-DE) do Komisji (16 października 2006 r.)
Dotyczy: włoskiej ustawy budżetowej oraz kryteriów z Maastricht
Odpowiedź Komisji (15 listopada 2006 r.)

P-4504/06 (HU) skierowane przez: Antonio De Blasio (PPE-DE) do Komisji (16 października 2006 r.)
Dotyczy: zmiany węgierskiej ustawy o rozwoju regionalnym
Odpowiedź Komisji (9 listopada 2006 r.)

P-4515/06 (FR) skierowane przez: Bernarda Poignanta (PSE) do Komisji (16 października 2006 r.)
Dotyczy: prawa konkurencji oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii
Odpowiedź Komisji (10 listopada 2006 r.)

P-4525/06 (EL) skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) do Komisji (16 października 2006 r.)
Dotyczy: przywozu z Turcji ładunków zawierających skażone ziemniaki
Odpowiedź Komisji (17 listopada 2006 r.)

P-4526/06 (DE) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (16 października 2006 r.)
Dotyczy: wywozu sarniny z Chorwacji do państw członkowskich
Odpowiedź Komisji (23 listopada 2006 r.)

E-4544/06 (FR) skierowane przez: Roberta Goebbelsa (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: swobodnego przepływu gier hazardowych oraz pomocniczości
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)
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E-4546/06 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: odstępstw od rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Odpowiedź Komisji (1 grudnia 2006 r.)

E-4550/06 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeotego (PPE-DE) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: odwołania europejskiego szczytu ministrów ds. mieszkalnictwa Unii Europejskiej, który miał
odbyć się w Barcelonie
Odpowiedź Rady (11 grudnia 2006 r.)

E-4551/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: statku Probo Emu
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

E-4552/06 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: Funduszu Solidarności na rzecz Galicji (Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4553/06 (DE) skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: portu kontenerowego w Tymbaki na południu Krety
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

E-4554/06 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: oprocentowania kredytów w Grecji
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

E-4556/06 (EN) skierowane przez: Thomasa Wise’a (IND/DEM) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: kosztów odpowiedzi na pytania
Odpowiedź Rady (27 listopada 2006 r.)

E-4557/06 (EN) skierowane przez: Romanę Jordan Cizelj (PPE-DE) i Edit Herczog (PSE) do Rady
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: stabilizacji w regionie Bałkanów
Odpowiedź Rady (11 grudnia 2006 r.)

E-4559/06 (EN) skierowane przez: Sharon Bowles (ALDE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: opłat
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4565/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: zmiany kierunku przepływu wód Júcar–Vinalopó
Wspólna odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4566/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: zmiany kierunku przepływu wód Júcar–Vinalopó
Wspólna odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4567/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: zmiany kierunku przepływu wód Júcar–Vinalopó
Wspólna odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)
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E-4568/06 (ES) skierowane przez: Esther Herranz Garcíę (PPE-DE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zgłoszonej do OLAF sprawy dotyczącej przywozu czosnku
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

E-4569/06 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: kurczenia się greckiego i europejskiego sektora rybołówstwa
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4570/06 (EL) skierowane przez: Antoniosa Trakatellisa (PPE-DE) i Ioannisa Varvitsiotisa (PPE-DE) do
Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: rentowności samodzielnie zarządzanych kas chorych UE: zagrożeń wywołanych rozdrobnieniem
rynku produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

E-4571/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: tabel zgodności lub zbieżności
Odpowiedź Rady (27 listopada 2006 r.)

E-4574/06 (EN) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zmian odnoszących się do pomocy państwa na rzecz produkcji filmowej w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)

E-4575/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: sił pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

E-4576/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji kobiet w Grecji
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4577/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: odmowy prawa do wolności słowa we Włoszech
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

E-4578/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zakazu handlu futrem z psów i kotów
Odpowiedź Komisji (7 grudnia 2006 r.)

E-4579/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zezwolenia przez Komisję na znakowanie żywności zanieczyszczonej GMO jako ekologicznej
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

E-4580/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: ograniczenia wolności słowa we Francji
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)

E-4581/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: warunków przystąpienia Turcji do UE
Wspólna odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)
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E-4582/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: Nicolasa Sarkozy’ego, Turcji i UE
Odpowiedź Komisji (16 listopada 2006 r.)

E-4583/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: groźby Turcji dotyczącej nałożenia embarga na handel z Francją
Odpowiedź Komisji (30 listopada 2006 r.)

E-4584/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: niskiego poziomu nauczania na uniwersytetach europejskich
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

E-4585/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: kobiet muzułmańskich traktowanych w meczetach jak obywatele „drugiej kategorii”
Odpowiedź Komisji (24 listopada 2006 r.)

E-4586/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: torturowania i bicia związkowców w Zimbabwe
Odpowiedź Komisji (29 listopada 2006 r.)

E-4587/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: wydatków UE finansowanych z podatków unijnych
Odpowiedź Komisji (20 listopada 2006 r.)

E-4588/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji Gruzinów w Rosji
Odpowiedź Komisji (28 listopada 2006 r.)

E-4589/06 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: projektu francuskiej ustawy ograniczającej wolność słowa w odniesieniu do ludobójstwa na
Ormianach
Odpowiedź Rady (1 grudnia 2006 r.)

E-4590/06 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: projektu francuskiej ustawy ograniczającej wolność słowa w odniesieniu do ludobójstwa na
Ormianach
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)

E-4591/06 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: Lampeduzy i polityki imigracyjnej
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

E-4592/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: wywozu produktów włoskich do krajów należących do Mercosuru
Odpowiedź Komisji (7 grudnia 2006 r.)

E-4593/06 (IT) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do szczegółowego planu portu w La Spezia
(Włochy)
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)
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E-4596/06 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: działań mających na celu zapewnienie ochrony rumuńskich sierot po przystąpieniu Rumunii do
UE
Odpowiedź Rady (11 grudnia 2006 r.)

E-4597/06 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: działań mających na celu zapewnienie ochrony rumuńskich sierot po przystąpieniu Rumunii do
UE
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

E-4598/06 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zakupów dokonywanych przez Komisję oraz poszanowania przepisów i kwestii odnoszących się
do ochrony środowiska
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

E-4599/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: Turcji, Francji i UE
Wspólna odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)

E-4600/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa drogowego oraz wzajemnego uznawania prawa jazdy
Odpowiedź Komisji (18 grudnia 2006 r.)

E-4601/06 (IT) skierowane przez: Giovanniego Pittellę (PSE) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: praw podstawowych – sprawy Giovanniego Passannante
Odpowiedź Rady (23 listopada 2006 r.)

E-4602/06 (IT) skierowane przez: Giovanniego Pittellę (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: praw podstawowych – sprawy Giovanniego Passannante
Odpowiedź Komisji (27 listopada 2006 r.)

E-4603/06 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: środków przeznaczonych na zapobieganie zanieczyszczeniu morza we Fregene (okręg Fiumicino)
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

E-4604/06 (SV) skierowane przez: Ewę Hedkvist Petersen (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: prawa własności Unii w zakresie materiałów rozszczepialnych
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

E-4605/06 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: referendum w sprawie unii gospodarczej i walutowej w Polsce
Odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)

E-4610/06 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: wypadków przy pracy w Asturii (Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

E-4611/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: wytycznych pozwalających parlamentom krajowym na zgłaszanie uwag co do wspólnotowych
projektów legislacyjnych
Odpowiedź Komisji (24 listopada 2006 r.)
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E-4612/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4613/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych dotacji rolnych
Odpowiedź Komisji (23 listopada 2006 r.)

E-4614/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: równego traktowania przez służbę zdrowia
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

E-4615/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: Czy Francja dopuściła się oszustwa?
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4616/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zakazu pokazywania bajki animowanej „Kubuś Puchatek” w Turcji
Wspólna odpowiedź Komisji (27 listopada 2006 r.)

E-4617/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: przystąpienia Turcji do UE, które zmieni kulturę europejską
Wspólna odpowiedź Komisji (27 listopada 2006 r.)

E-4618/06 (FR) skierowane przez: Marielle De Sarnez (ALDE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: dostępu obywateli europejskich do szkolnictwa wyższego
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4619/06 (FR) skierowane przez: Marielle De Sarnez (ALDE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: pasów bezpieczeństwa w autobusach i autokarach
Odpowiedź Komisji (30 listopada 2006 r.)

E-4620/06 (FR) skierowane przez: Ernę Hennicot-Schoepges (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: badań oraz macierzystych komórek embrionalnych
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

E-4621/06 (NL) skierowane przez: Margrietusa van den Berga (PSE) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: rozwoju postępowania procesowego za zabójstwo Munira, obrońcy praw człowieka
Odpowiedź Rady (11 grudnia 2006 r.)

E-4623/06 (PT) skierowane przez: Anę Gomes (PSE) do Rady (26 października 2006 r.)
Dotyczy: stosowania konwencji ONZ o przeciwdziałaniu korupcji
Odpowiedź Rady (1 grudnia 2006 r.)

E-4624/06 (PT) skierowane przez: Anę Gomes (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: stosowania konwencji ONZ o przeciwdziałaniu korupcji
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)
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E-4627/06 (ES) skierowane przez: Antonio Lópeza-Istúriza White’a (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: środków odszkodowawczych przyznanych przez Unię Europejską ministerstwu zdrowia publicz-
nego na Balearach w związku z opieką medyczną świadczoną turystom oraz obywatelom pochodzącym
ze Wspólnoty
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4628/06 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: opóźnień w pracach nad szybką linią kolejową Barcelona–Figueras–Perpignan
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

E-4630/06 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: skutków pożarów lasów dla ławic mięczaków w Galicji (Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

E-4631/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: projektu odprowadzania wody Júcar–Vinalopó
Wspólna odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4632/06 (ES) skierowane przez: José Garcíę-Margallo y Marfila (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: projektu odprowadzania wody Júcar–Vinalopó
Wspólna odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4633/06 (DE) skierowane przez: Ingeborg Grassle (PPE-DE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: wysokości środków przedakcesyjnych przyznanych Bułgarii, Rumunii i Turcji
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4636/06 (IT) skierowane przez: Antonio Tajaniego (PPE-DE) oraz Mario Mauro (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji w pracy ze względu na religię
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

P-4638/06 (EN) skierowane przez: Gary’ego Titleya (PSE) do Komisji (23 października 2006 r.)
Dotyczy: pomocy na rzecz europejskiej produkcji filmowej
Odpowiedź Komisji (23 listopada 2006 r.)

E-4640/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: urzędnika pracującego w Komisji oskarżonego o nielegalną działalność w Grecji
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

E-4641/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: kartelu bankowego w Grecji oraz braku reakcji ze strony greckiej komisji ds. konkurencji
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

E-4642/06 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: zapobiegania klęskom żywiołowym
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4643/06 (FR) skierowane przez: Marie-Noëlle Lienemann (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: ryzyka związanego z wprowadzaniem na rynek genetycznie zmodyfikowanego rzepaku
Odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)
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E-4644/06 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) oraz Marco Pannellę (ALDE) do Rady
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: oświadczeń Komisji w sprawie przesunięcia przystąpienia Turcji do UE
Odpowiedź Rady (11 grudnia 2006 r.)

E-4645/06 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) oraz Marco Pannellę (ALDE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: oświadczeń Komisji w sprawie przesunięcia przystąpienia Turcji do UE
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4646/06 (IT) skierowane przez: Lilli Gruber (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: rozwodów na Malcie
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

P-4648/06 (CS) skierowane przez: Milana Cabrnocha (PPE-DE) do Komisji (23 października 2006 r.)
Dotyczy: podatku akcyzowego od piwa
Odpowiedź Komisji (28 listopada 2006 r.)

P-4649/06 (DE) skierowane przez: André Briego (GUE/NGL) do Komisji (23 października 2006 r.)
Dotyczy: problemów z wdrożeniem projektu CADSES „WEFNET – Women Engendering Financial Instru-
ments” (IIIB-080)
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

P-4650/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (23 października 2006 r.)
Dotyczy: eksperymentów na zwierzętach, których przeprowadzenie niezbędne jest do wdrożenia systemu
REACH
Odpowiedź Komisji (12 grudnia 2006 r.)

E-4653/06 (DE) skierowane przez: Andreasa Mölzera (NI) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: nielegalnych genetycznie modyfikowanych produktów
Odpowiedź Komisji (7 grudnia 2006 r.)

E-4654/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: kościoła przekształconego w szkołę tańca w okupowanej Kyrenii
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

E-4655/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: prac związanych z elektrownią wodną w Epirze
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4656/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: wskaźnika wykorzystania środków unijnych w Grecji
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4657/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: sankcji nakładanych w związku ze stronami internetowymi o treściach sadystycznych i porno-
graficznych
Odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)

E-4658/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: kontroli technicznej samochodów osobowych w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)
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E-4659/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: zmian w obliczaniu greckiego PNB oraz 4. WRW
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4660/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: finansowania przez UE wszelkich form działalności w Epirze
Odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)

E-4661/06 (EN) skierowane przez: Gary’ego Titleya (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: informacji o charakterze wojskowym
Odpowiedź Komisji (18 grudnia 2006 r.)

P-4667/06 (FR) skierowane przez: Françoise Grossetête (PPE-DE) do Komisji (23 października 2006 r.)
Dotyczy: rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii – dokumentacji –
terminu wejścia w życie
Odpowiedź Komisji (23 listopada 2006 r.)

P-4684/06 (IT) skierowane przez: Maria Borghezia (NI) do Komisji (23 października 2006 r.)
Dotyczy: wyjaśnień Komisji w sprawie mianowania szefa gabinetu Wiceprzewodniczącego Güntera Verheu-
gena
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

P-4697/06 (IT) skierowane przez: Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: Unii oraz nowej „krajowej polityki przestrzennej” Stanów Zjednoczonych
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

P-4698/06 (SV) skierowane przez: Henrika Laxa (ALDE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji wynikającej z obowiązującego wstecz wprowadzenia wymogów związanych z
kwalifikacjami zawodowymi
Odpowiedź Komisji (28 listopada 2006 r.)

P-4707/06 (ES) skierowane przez: Inés Ayalę Sender (PSE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: kolejnego zamknięcia francusko-hiszpańskiej granicy dla samochodów przejeżdżających przez
tunel Bielsa (środkowe Pireneje)
Odpowiedź Komisji (1 grudnia 2006 r.)

P-4708/06 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: roli laboratorium badawczego w Bure (departament Mozy, Francja) w kontekście stałego składo-
wania odpadów jądrowych
Odpowiedź Komisji (30 listopada 2006 r.)

P-4710/06 (PT) skierowane przez: Sérgio Marquesa (PPE-DE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: pomocy państwa – Międzynarodowego Centrum Biznesu na Maderze (CINM)
Odpowiedź Komisji (27 listopada 2006 r.)

P-4725/06 (IT) skierowane przez: Renato Brunettę (PPE-DE) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: złamania przepisów Karty praw pasażera
Odpowiedź Komisji (29 listopada 2006 r.)

P-4737/06 (EL) skierowane przez: Konstantinosa Hatzidakisa (PPE-DE) do Komisji
(26 października 2006 r.)
Dotyczy: cen usług telefonicznych dla konsumentów
Odpowiedź Komisji (30 listopada 2006 r.)
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P-4746/06 (EN) skierowane przez: Michaela Nattrassa (IND/DEM) do Komisji (26 października 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie produktów biobójczych (98/8/WE)
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

E-4759/06 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: problemów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu i uboju w Grecji
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)

P-4768/06 (EN) skierowane przez: Rogera Helmera (NI) do Komisji (30 października 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy
Odpowiedź Komisji (28 listopada 2006 r.)

P-4769/06 (FR) skierowane przez: Véronique Mathieu (PPE-DE) do Komisji (30 października 2006 r.)
Dotyczy: tworzenia spółek europejskich
Odpowiedź Komisji (1 grudnia 2006 r.)

P-4777/06 (DE) skierowane przez: Ingeborg Graßle (PPE-DE) do Komisji (30 października 2006 r.)
Dotyczy: kosztów utworzenia rynku jednolitego – doniesień „Daily Telegraph” z dnia 23 października
2006 r.
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

P-4778/06 (DE) skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji (30 października 2006 r.)
Dotyczy: firmy Nukem i sprawy korupcyjnej dotyczącej wykorzystania środków z programu Tacis
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

P-4779/06 (IT) skierowane przez: Giuseppe Garganiego (PPE-DE) do Komisji (30 października 2006 r.)
Dotyczy: Szkół Europejskich – procedur dyscyplinarnych i praw dziecka
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

P-4785/06 (PL) skierowane przez: Adama Gierka (PSE) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: możliwości wprowadzenia cła na węgiel importowany z krajów trzecich
Odpowiedź Komisji (5 grudnia 2006 r.)

P-4796/06 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: dodatkowego opodatkowania emerytur pracowników przygranicznych, niezgodnego z przepisami
porozumienia w sprawie swobodnego przepływu
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

P-4810/06 (ET) skierowane przez: Katrin Saks (PSE) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: zgodności projektu ustawy o państwowej radiofonii estońskiej z wnioskami Komisji z dnia 13
grudnia 2005 r. dotyczącymi zmiany dyrektywy 89/552/EWG zmienionej dyrektywą 97/36/WE
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

P-4811/06 (IT) skierowane przez: Sebastiano Musumeciego (UEN) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: zgodności spółki SIAE z prawem dotyczącym konkurencji
Odpowiedź Komisji (7 grudnia 2006 r.)

P-4816/06 (EN) skierowane przez: Richarda Howitta (PSE) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: śmiertelnych wypadków z udziałem samochodów ciężarowych
Odpowiedź Komisji (29 listopada 2006 r.)
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E-4822/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: ochrony dna morskiego
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)

E-4823/06 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: ostatecznych kosztów prac budowlanych przy podziemnym odcinku autostrady miejskiej M-30
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

E-4825/06 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: wdrażania dyrektyw dotyczących Europejskiej Rady Zakładowej w Wielkiej Brytanii
Wspólna odpowiedź Komisji (10 stycznia 2007 r.)

P-4826/06 (EN) skierowane przez: Sharon Bowles (ALDE) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: ulg podatkowych dla oleju napędowego
Odpowiedź Komisji (29 listopada 2006 r.)

E-4830/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (10 listopada 2006 r.)
Dotyczy: zaopatrzenia w wodę oddalonych wysp na Morzu Egejskim
Odpowiedź Komisji (10 stycznia 2007 r.)

E-4837/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (10 listopada 2006 r.)
Dotyczy: zanieczyszczania środowiska przez komisarzy
Wspólna odpowiedź Komisji (28 lutego 2007 r.)

P-4847/06 (EN) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: nadużywania środków prawa karnego w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

P-4858/06 (PL) skierowane przez: Zdzisława Podkańskiego (UEN) do Komisji (7 listopada 2006 r.)
Dotyczy: polskiego sektora rybołówstwa
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

P-4875/06 (EN) skierowane przez: Evę Lichtenberger (Verts/ALE) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: COM(2006)0168 wersja ostateczna – przypadków jednoznacznego piractwa i dokładnych zna-
mion przestępstwa
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

P-4876/06 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: wielokrotnego łamania praw uchodźców we Włoszech
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

E-4891/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: skór kotów i psów
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

E-4892/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)
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E-4896/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: kosztów badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

E-4899/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: szkół irlandzkojęzycznych („Gaelscoileanna”)
Odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)

E-4900/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: skargi dotyczącej budowy hotelu w Trimie, w hrabstwie Meath w Irlandii
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

P-4901/06 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: integracji europejskiej i równości języków w Unii
Odpowiedź Komisji (12 grudnia 2006 r.)

P-4902/06 (EN) skierowane przez: Philipa Bradbourna (PPE-DE) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: rozsyłania niepożądanych materiałów reklamowych
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

E-4903/06 (DA) skierowane przez: Dana Jørgensena (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: minimalnych norm dotyczących hodowli norek
Odpowiedź Komisji (21 grudnia 2006 r.)

E-4904/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: praw człowieka w Tunezji
Odpowiedź Rady (18 grudnia 2006 r.)

E-4907/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: poszanowania przez Irlandię prawodawstwa w dziedzinie czasu pracy
Odpowiedź Komisji (18 grudnia 2006 r.)

E-4909/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: wizyty Komisji na nielegalnym wysypisku odpadów w miejscowości Greenore, w hrabstwie Louth
w Irlandii, w lipcu 2006 r.
Wspólna odpowiedź Komisji (23 stycznia 2007 r.)

E-4910/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: naruszenia nr 2004/5152
Wspólna odpowiedź Komisji (18 stycznia 2007 r.)

E-4911/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: ponownego przeglądu dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
Odpowiedź Komisji (11 grudnia 2006 r.)

E-4913/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: ochrony zwierząt domowych
Odpowiedź Komisji (7 grudnia 2006 r.)
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E-4914/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: siódmego programu ramowego oraz sieci badawczych i szkoleniowych
Odpowiedź Komisji (14 grudnia 2006 r.)

E-4916/06 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy Rady 2004/83/WE w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli
państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)

E-4919/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (15 listopada 2006 r.)
Dotyczy: braku uczestnictwa UE w utrzymywaniu pokoju przez ONZ
Odpowiedź Komisji (8 grudnia 2006 r.)

P-4924/06 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: stosowania dyrektywy 99/70/WE w Grecji
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

P-4925/06 (EL) skierowane przez: Panagiotisa Beglitisa (PSE) do Komisji (9 listopada 2006 r.)
Dotyczy: przystąpienia Wietnamu do Światowej Organizacji Handlu
Odpowiedź Komisji (6 grudnia 2006 r.)

E-4930/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (16 listopada 2006 r.)
Dotyczy: zatrudnienia doradców z sektora prywatnego w ramach 3. WRW
Wspólna odpowiedź Komisji (10 stycznia 2007 r.)

E-4950/06 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (16 listopada 2006 r.)
Dotyczy: zarządzania niebezpiecznymi odpadami szpitalnymi
Odpowiedź Komisji (11 stycznia 2007 r.)

E-4986/06 (DE) skierowane przez: Andreasa Schwaba (PPE-DE) do Komisji (21 listopada 2006 r.)
Dotyczy: inwestowania w kluby sportowe w kontekście wewnętrznego rynku usług
Odpowiedź Komisji (15 stycznia 2007 r.)

E-4991/06 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Milana Horáčka (Verts/ALE)
do Rady (21 listopada 2006 r.)
Dotyczy: nieprzyjęcia przez Bułgarię ustawy dotyczącej publicznego dostępu do archiwów dawnych tajnych
służb
Odpowiedź Rady (18 grudnia 2006 r.)

E-4992/06 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Milana Horáčka (Verts/ALE)
do Komisji (21 listopada 2006 r.)
Dotyczy: nieprzyjęcia przez Bułgarię ustawy dotyczącej publicznego dostępu do archiwów dawnych tajnych
służb
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

P-4994/06 (EN) skierowane przez: Johna Bowisa (PPE-DE) do Komisji (14 listopada 2006 r.)
Dotyczy: stosowania w Polsce dyrektyw: „ptasiej” i „siedliskowej” oraz „Via Baltica”
Wspólna odpowiedź Komisji (12 stycznia 2007 r.)

E-5027/06 (EN) skierowane przez: Sharon Bowles (ALDE) do Komisji (23 listopada 2006 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie produktów biobójczych
Wspólna odpowiedź Komisji (23 stycznia 2007 r.)
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E-5033/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 listopada 2006 r.)
Dotyczy: komisarzy wyznania chrześcijańskiego
Odpowiedź Komisji (18 grudnia 2006 r.)

E-5092/06 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (24 listopada 2006 r.)
Dotyczy: wsparcia dla organizacji emigranckich w Holandii
Odpowiedź Komisji (30 stycznia 2007 r.)

E-5096/06 (DE) skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji (24 listopada 2006 r.)
Dotyczy: wprowadzenia do UE ogromnych ciężarówek (tzw. „gigaliners”)
Wspólna odpowiedź Komisji (10 stycznia 2007 r.)

E-5101/06 (EN) skierowane przez: Mary McDonald (GUE/NGL) do Komisji (24 listopada 2006 r.)
Dotyczy: języka irlandzkiego (wniosków Komisji i dokumentów tymczasowych)
Wspólna odpowiedź Komisji (22 stycznia 2007 r.)

E-5102/06 (EN) skierowane przez: Mary McDonald (GUE/NGL) do Komisji (24 listopada 2006 r.)
Dotyczy: języka irlandzkiego (sporządzania i publikowania aktów prawnych)
Wspólna odpowiedź Komisji (22 stycznia 2007 r.)

P-5111/06 (CS) skierowane przez: Hynka Fajmona (PPE-DE) do Komisji (22 listopada 2006 r.)
Dotyczy: kwot cukru dla Czech
Odpowiedź Komisji (18 grudnia 2006 r.)

E-5115/06 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(28 listopada 2006 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa morskiego: miejsc schronienia
Wspólna odpowiedź Komisji (10 stycznia 2007 r.)

E-5122/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (28 listopada 2006 r.)
Dotyczy: anarchii w Palestynie (2)
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

P-5131/06 (NL) skierowane przez: Jana Muldera (ALDE) do Komisji (22 listopada 2006 r.)
Dotyczy: zwalczania choroby niebieskiego języka w północnej Europie
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)

E-5136/06 (EN) skierowane przez: Jamesa Nicholsona (PPE-DE) do Komisji (28 listopada 2006 r.)
Dotyczy: szariatu w indonezyjskiej prowincji Aceh
Odpowiedź Komisji (22 grudnia 2006 r.)

E-5139/06 (EN) skierowane przez: Gerarda Battena (IND/DEM) do Komisji (28 listopada 2006 r.)
Dotyczy: żandarmerii europejskiej
Odpowiedź Komisji (19 grudnia 2006 r.)

E-5177/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (30 listopada 2006 r.)
Dotyczy: Programu „Młodzież w działaniu”
Odpowiedź Komisji (11 stycznia 2007 r.)
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P-5203/06 (EN) skierowane przez: Briana Simpsona (PSE) do Komisji (24 listopada 2006 r.)
Dotyczy: domniemanego istnienia kartelu w sektorze ognioodpornych przewodów elektrycznych
Odpowiedź Komisji (20 grudnia 2006 r.)

E-5257/06 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (4 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: nielegalnego polowania i łapania ptaków na Malcie
Wspólna odpowiedź Komisji (26 stycznia 2007 r.)

E-5275/06 (ES) skierowane przez: Rosę Miguélez Ramos (PSE) do Komisji (4 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: przewozu żywych zwierząt
Odpowiedź Komisji (19 stycznia 2007 r.)

P-5322/06 (FR) skierowane przez: Guya Bono (PSE) do Komisji (30 listopada 2006 r.)
Dotyczy: skargi złożonej przez Ouest Provence
Wspólna odpowiedź Komisji (16 stycznia 2007 r.)

E-5326/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Rady (7 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: SWIFT – wykorzystania danych osobowych
Wspólna odpowiedź Rady (31 stycznia 2007 r.)

E-5332/06 (DE) skierowane przez: Paula Rübiga (PPE-DE) do Komisji (7 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: oceny i przetwarzania podań o wewnątrzwpólnotowe stypendia Marii Curie (EIF) w ramach 6.
programu ramowego
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2007 r.)

E-5338/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (7 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: dyskryminacji ze względu na wyznanie w British Airways
Wspólna odpowiedź Komisji (11 stycznia 2007 r.)

E-5352/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (7 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: kolejnego przypadku utraty unijnych środków przez Grecję
Odpowiedź Komisji (19 stycznia 2007 r.)

P-5361/06 (EL) skierowane przez: Yiannakisa Matsisa (PPE-DE) do Komisji (4 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: wykorzystania środków przez Cypr
Odpowiedź Komisji (19 stycznia 2007 r.)

P-5388/06 (IT) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (4 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: opłat za doładowywanie telefonów komórkowych na kartę we Włoszech
Wspólna odpowiedź Komisji (9 lutego 2007 r.)

P-5394/06 (EN) skierowane przez: Claude’a Moraesa (PSE) do Komisji (5 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: konfliktu w Demokratycznej Republice Konga (DRK)
Odpowiedź Komisji (12 stycznia 2007 r.)

E-5429/06 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (12 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: kont i obowiązku sprawozdawczości agencji UE
Odpowiedź Komisji (12 marca 2007 r.)
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E-5433/06 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Komisji (12 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: dostępu obywateli Maroka do rynku pracy
Wspólna odpowiedź Komisji (24 stycznia 2007 r.)

E-5472/06 (EN) skierowane przez: Eiję-Riittę Korholę (PPE-DE) do Komisji (14 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: polowania na ptaki na Malcie
Wspólna odpowiedź Komisji (14 lutego 2007 r.)

E-5516/06 (ES) skierowane przez: Antolína Sáncheza Presedo (PSE) do Komisji (15 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: kontroli substancji radioaktywnych w transporcie lotniczym
Wspólna odpowiedź Komisji (13 lutego 2007 r.)

E-5542/06 (EN) skierowane przez: Jamesa Hugh Allistera (NI) do Komisji (18 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: przywozu dzikich ptaków do UE
Wspólna odpowiedź Komisji (31 stycznia 2007 r.)

E-5560/06 (DE) skierowane przez: Dietera-Lebrechta Kocha (PPE-DE) do Komisji (18 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: standardów bezpieczeństwa pojazdów silnikowych
Wspólna odpowiedź Komisji (13 lutego 2007 r.)

P-5580/06 (EN) skierowane przez: Kartikę Tamarę Liotard (GUE/NGL) do Komisji (14 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: opieki zdrowotnej w dziedzinie prokreacji w Polsce
Wspólna odpowiedź Komisji (23 stycznia 2007 r.)

P-5581/06 (EN) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (14 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: opieki zdrowotnej w dziedzinie prokreacji w Polsce
Wspólna odpowiedź Komisji (23 stycznia 2007 r.)

E-5602/06 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji
(20 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: podatku VAT
Wspólna odpowiedź Komisji (30 stycznia 2007 r.)

E-5603/06 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji
(20 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: podatku VAT
Wspólna odpowiedź Komisji (30 stycznia 2007 r.)

E-5604/06 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji
(20 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: podatku VAT
Wspólna odpowiedź Komisji (30 stycznia 2007 r.)

E-5605/06 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji
(20 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: podatku VAT
Wspólna odpowiedź Komisji (30 stycznia 2007 r.)

E-5622/06 (DE) skierowane przez: Jörga Leichtfrieda (PSE) do Komisji (20 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: pogorszenia sytuacji chronionych żółwi morskich na plaży Daphne w Zatoce Laganas na
Zakynthos
Odpowiedź Komisji (19 lutego 2007 r.)
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E-5651/06 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji (21 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: sprawozdania UNDP w sprawie rozwoju społecznego w świecie arabskim: „W stronę odrodzenia
kobiet w świecie arabskim”

Wspólna odpowiedź Komisji (8 lutego 2007 r.)

E-5655/06 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji (21 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: produkcji odzieży zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu
Wspólna odpowiedź Komisji (5 marca 2007 r.)

E-5656/06 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji (21 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: odpowiedzialności przedsiębiorstw – Bangladeszu
Wspólna odpowiedź Komisji (5 marca 2007 r.)

E-5657/06 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (ALDE) do Komisji (21 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: odpowiedzialności przedsiębiorstw – firm Primark, Asda i Tesco
Wspólna odpowiedź Komisji (5 marca 2007 r.)

E-5692/06 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (4 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: znaku CE określonego w dyrektywie w sprawie wyrobów budowlanych
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2006 r.)

E-5693/06 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Rady (4 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: nielegalnych imigrantów zatrudnionych na budowie budynku Rady (pytanie powiązane z pyta-
niem E-5689/06)
Wspólna odpowiedź Rady (12 lutego 2007 r.)

E-5709/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (5 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: zielonej księgi na temat wspólnotowych instrumentów ochrony handlu
Odpowiedź Komisji (1 marca 2007 r.)

E-5710/06 (EL) skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji (5 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: zatwierdzania wniosków przedsiębiorstw i przyznawania środków wspólnotowych przez przed-
siębiorstwo będące członkiem Federacji Greckiego Przemysłu (SEV)
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2007 r.)

P-5729/06 (EN) skierowane przez: Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) do Rady (22 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: kontroli na terenie budowy „Lex 2000”
Wspólna odpowiedź Rady (12 lutego 2007 r.)

P-5730/06 (EN) skierowane przez: Anne Van Lancker (PSE) do Rady (22 grudnia 2006 r.)
Dotyczy: kontroli na terenie budowy „Lex 2000”
Wspólna odpowiedź Rady (12 lutego 2007 r.)

E-5740/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: wkładu UE w prace Rady Praw Człowieka ONZ
Odpowiedź Komisji (23 lutego 2007 r.)

E-5773/06 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (9 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: środków wsparcia w ramach szóstego programu ramowego
Odpowiedź Komisji (6 marca 2007 r.)
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P-5778/06 (DE) skierowane przez: Istvána Szenta-Iványiego (ALDE) do Komisji (4 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: pracowników z Korei Północnej w Czechach
Wspólna odpowiedź Komisji (23 marca 2007 r.)

P-5814/06 (ES) skierowane przez: Luisa de Grandesa Pascuala (PPE-DE) do Komisji (4 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: projektu reformy WOR w sektorze owoców i warzyw
Odpowiedź Komisji (2 marca 2007 r.)

E-5845/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (10 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: niechęci Brytyjczyków do UE
Wspólna odpowiedź Komisji (23 marca 2007 r.)

E-5846/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (10 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: braku zaufania Brytyjczyków do Komisji Europejskiej
Wspólna odpowiedź Komisji (23 marca 2007 r.)

E-5847/06 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (10 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: kupionego poparcia dla UE
Wspólna odpowiedź Komisji (23 marca 2007 r.)

E-5859/06 (NL) skierowane przez: Margrietusa van den Berga (PSE) do Komisji (10 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: niewolnictwa dzieci na plantacjach kakao
Odpowiedź Komisji (1 marca 2007 r.)

E-5861/06 (DE) skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji (10 stycznia 2007 r.)
Dotyczy: otwarcia przejścia granicznego Garz (Niemcy) – Świnoujście (Polska)
Odpowiedź Komisji (1 marca 2007 r.)

E-1411/07 (EN) skierowane przez: Kingę Gál (PPE-DE) i Józsefa Szájera (PPE-DE) do Komisji
(19 marca 2007 r.)
Dotyczy: prawa wyborczego i rozporządzenia nadzwyczajnego w Rumunii
Wstępna odpowiedź Komisji (29 czerwca 2007 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (9 lipca 2008 r.)

E-2612/07 (NL) skierowane przez: Kathalijne Marię Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji (23 maja 2007 r.)
Dotyczy: wdrażania przez Holandię dyrektywy 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin
Wstępna odpowiedź Komisji (5 lipca 2007 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (11 czerwca 2008 r.)

E-4872/07 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji (5 października 2007 r.)
Dotyczy: stosowania zatwierdzonych metod prowadzenia badań bez wykorzystywania zwierząt do wykry-
wania obecności toksyny „Amnesic Shellfish Poison”
Odpowiedź Komisji (14 listopada 2007 r.)

E-5141/07 (EN) skierowane przez: Eluned Morgan (PSE) do Komisji (18 października 2007 r.)
Dotyczy: postępów państw członkowskich na drodze do osiągnięcia celów z Kioto
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

P-0001/08 (EN) skierowane przez: Malcolma Harboura (PPE-DE) do Komisji (9 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: reformy wspólnotowych ram dotyczących standardów technologii informacyjnej
Odpowiedź Komisji (7 lutego 2008 r.)
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E-0002/08 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sprzeczności w stosowaniu i wdrażaniu ograniczeń w zakresie przewozu płynów, spowodowa-
nych tajnością rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0003/08 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pieluch i dyrektywy w sprawie składowania odpadów
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0004/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dochodzenia w sprawie niezgodnej z prawem pomocy państwa dla linii Olympic Airways
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0005/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem
Odpowiedź Komisji (5 lutego 2008 r.)

E-0006/08 (FR) skierowane przez: Jean-Pierre’a Audy’ego (PPE-DE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wypowiedzi na temat kwestii politycznych w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0007/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wybiórczego stosowania przez Polskę przepisów dotyczących europejskiego nakazu aresztowania,
przez które wydany więzień zostaje pozostawiony w bardzo ciężkiej i niepewnej sytuacji
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

P-0008/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (9 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zamknięcia cukrowni Iscal w Moerbeke-Waas (Belgia)
Odpowiedź Komisji (15 lutego 2008 r.)

E-0009/08 (EN) skierowane przez: Elizabeth Lynne (ALDE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: badań klinicznych
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0010/08 (FR) skierowane przez: Jean-Pierre’a Audy’ego (PPE-DE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: finansowania elektronicznej identyfikacji owiec i kóz w sposób korzystny dla rolników
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0011/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pomocy UE dla Palestyńczyków
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0012/08 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (PPE-DE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: utraty świadczeń zdrowotnych we Francji
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0013/08 (SL) skierowane przez: Boruta Pahora (PSE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ogłoszenia przez Chorwację strefy ekologicznej i strefy połowów
Wspólna odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)
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P-0014/08 (EN) skierowane przez: Paulo Casacę (PSE) do Rady (9 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przedstawicieli Unii Europejskiej zaangażowanych w finansowanie organizacji terrorystycznych
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0015/08 (DA) skierowane przez: Margrete Auken (Verts/ALE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: finansowania mostu nad cieśniną Bełt Fehmarn
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0016/08 (DE) skierowane przez: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wartości odniesienia w dziedzinie językowej w Komisji
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0017/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem świetlówek
Odpowiedź Komisji (19 lutego 2008 r.)

E-0018/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: problemu śmieci w Neapolu
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0019/08 (EN) skierowane przez: Paulo Casacę (PSE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: surowców do produkcji materiałów wybuchowych dostarczanych Hamasowi, oznaczonych jako
towary pochodzące z UE
Odpowiedź Komisji (19 lutego 2008 r.)

E-0020/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: rozporządzenia UE dotyczącego CO

2

Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0021/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ochrony mniejszości chrześcijańskich Serbów w Kosowie przez UE
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0022/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dochodzenia UE w sprawie przywilejów podatkowych włoskiej sieci supermarketów COOP
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0023/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: potrzeby ustalenia przez UE, dlaczego wszystkie najważniejsze włoskie instytucje finansowe mają
siedzibę w Luksemburgu
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

P-0024/08 (EN) skierowane przez: Philipa Bradbourna (PPE-DE) do Komisji (9 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: transportu drogowego
Odpowiedź Komisji (30 stycznia 2008 r.)

P-0025/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (9 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: oficjalnych podróży unijnych komisarzy w 2006 i 2007 r.
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)
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E-0026/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia finansowego UE dla Palestyny
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0027/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: praw mniejszości religijnych na terytoriach palestyńskich
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0028/08 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: badania przeprowadzonego na uniwersytecie w Moguncji (częstszego występowania białaczki u
dzieci w pobliżu elektrowni jądrowych)
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0029/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) oraz Hannę Foltyn-Kubicką (UEN) do
Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Związków Zawodowych Bygnadds wobec firmy Technobau Usługi Budowlane mgr inż. Janusz
Prorok
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0030/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: odoru w mieście Villena
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0031/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: gospodarki Stanów Zjednoczonych
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0032/08 (EN) skierowane przez: Struana Stevensona (PPE-DE) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: systemu obserwacji niskich częstotliwości (LFA)
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0033/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dalszych działań w związku z pytaniem E-5415/07 dotyczącym reformy sądowniczej i prawnej w
Słowenii
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

E-0034/08 (IT) skierowane przez: Giana Paolo Gobbo (UEN) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji rynku mleka w UE
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0035/08 (IT) skierowane przez: Giuseppe Garganiego (PPE-DE) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stosowania prawa konkurencji w odniesieniu do stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi, które stosują niesprawiedliwe opłaty za prawa autorskie
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0036/08 (IT) skierowane przez: Mario Mauro (PPE-DE), Cristianę Muscardini (UEN), Guido Podestà (PPE-
DE) i Piera Antonio Panzeriego (PSE) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ogłoszenia o naborze COM/2007/3160 - COMM/B/RO/MI
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0037/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (17 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: w sprawie sytuacji ludności cywilnej w Kenii po wyborach prezydenckich z dnia 27 grudnia
2007 r.
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)
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E-0038/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przełowienia i spadku zasobów rybnych w wodach greckich
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0039/08 (EN) skierowane przez: Mary Lou McDonald (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: mechanizmu ochrony ludności oraz centrum monitorowania i informacji
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0040/08 (IT) skierowane przez: Mario Mauro (PPE-DE) do Rady (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: braku kompetencji Unii Europejskiej w odniesieniu do rodziny, konkubinatu i związków osób tej
samej płci
Odpowiedź Rady (12 lutego 2008 r.)

E-0041/08 (NL) skierowane przez: Julesa Maatena (ALDE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: oznakowania butelek wina i daty przydatności do spożycia
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0042/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przepisów dotyczących zakupu gruntu
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0043/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przedsiębiorstwa Yazaki Saltano: dalszego zagrożenia delokalizacją
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0044/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia działań mających na celu usunięcie osadów aluwialnych z portu rybackiego w Aguda
(Vila Nova de Gaia, Portugalia)
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

P-0045/08 (PT) skierowane przez: Duartego Freitasa (PPE-DE) do Komisji (14 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: planu odnowy zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca/poziomu ogólnego dopusz-
czalnego połowu i kwot na 2008 r.
Odpowiedź Komisji (7 lutego 2008 r.)

E-0046/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: hotelu Algarrobico w Cabo de Gata
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0047/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: operacji HERA 2007
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0048/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ratownictwa morskiego
Odpowiedź Komisji (18 lutego 2008 r.)

E-0049/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kontroli granicznych na lotniskach
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)
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E-0050/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: budżetu agencji Frontex
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0051/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: agencji Frontex
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0052/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: rejestru CRATE
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0054/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wspólnych zespołów wsparcia Frontexu
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0055/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Rady
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ratownictwa morskiego
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0056/08 (DE) skierowane przez: Vurala Ögera (PSE) do Rady (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Bałkanów Zachodnich oraz priorytetu prezydencji słoweńskiej – Kosowa
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

E-0057/08 (DE) skierowane przez: Daniela Caspary’ego (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: nowych norm na rzecz obniżenia poziomów emisji CO

2
pochodzących z pojazdów silnikowych

Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

P-0058/08 (IT) skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE) do Komisji (14 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pogłębienia kryzysu humanitarnego w Somalii
Odpowiedź Komisji (18 lutego 2008 r.)

P-0059/08 (FI) skierowane przez: Esko Seppänena (GUE/NGL) do Komisji (14 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pozycji monopolistycznej spółki Digita Oy
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

E-0060/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Rady
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: usprawiedliwiania terroryzmu
Odpowiedź Rady (12 lutego 2008 r.)

E-0061/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Rady
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Kosowa
Odpowiedź Rady (3 marca 2008 r.)

E-0062/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Kosowa
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)
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E-0063/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Rady
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: porwania wolontariuszy organizacji Lekarze bez Granic
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0064/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: porwania wolontariuszy organizacji Lekarze bez Granic
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0065/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Rady
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: organizacji ETA
Odpowiedź Rady (12 lutego 2008 r.)

E-0066/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: organizacji ETA
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0067/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: usprawiedliwiania terroryzmu
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0068/08 (DE) skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: łamania praw człowieka i wydalenia katolickich misjonarzy z Erytrei
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0069/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: rzeki Asopos w Grecji
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0070/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: rozmieszczenia w Europie elementów tarczy antyrakietowej
Odpowiedź Komisji (19 lutego 2008 r.)

E-0071/08 (EL) skierowane przez: Evangelię Tzampazi (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: planowanej budowy elektrowni i portu w Voies w Lakonii
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-0072/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) i Evangelię Tzampazi (PSE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dwupoziomowego systemu ubezpieczeń dla osób z upośledzeniami narządów ruchu
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0073/08 (EN) skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: porozumienia zawartego przez Włochy i Libię w sprawie wspólnych patroli
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0074/08 (EN) skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: umów w sprawie ułatwień wizowych oraz umów o readmisji ze śródziemnomorskimi krajami
partnerskimi
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)
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E-0075/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ustawodawstwa dotyczącego niedyskryminacji ze względu na wiek
Odpowiedź Komisji (15 lutego 2008 r.)

E-0076/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zagrożenia, jakie stanowi Al-Zawahiri
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0077/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zapalenia opon mózgowych
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0078/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: porzucanych noworodków
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0079/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: gier wideo i przypadków śmiertelnych
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0080/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Grecji - drugiego krajowego planu systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Wspólna odpowiedź Komisji (11 lipca 2008 r.)

E-0081/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów samolotów
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0082/08 (EN) skierowane przez: Johna Purvisa (PPE-DE) i Jorgo Chatzimarkakisa (ALDE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: definicji odpadów plastikowych poddawanych recyklingowi
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0083/08 (IT) skierowane przez: Ilesa Braghetto (PPE-DE) do Rady (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wykluczenia włoskich rybaków z chorwackiej strefy połowów
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0084/08 (IT) skierowane przez: Ilesa Braghetto (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wykluczenia włoskich rybaków z chorwackiej strefy połowów
Wspólna odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0085/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania saudyjskiego dysydenta prowadzącego blog
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0086/08 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dopuszczenia pojazdu Segway w Holandii
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)
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E-0087/08 (ES) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Rady (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stosowania tortur w Hiszpanii
Odpowiedź Rady (12 lutego 2008 r.)

E-0088/08 (ES) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stosowania tortur w Hiszpanii
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

P-0089/08 (IT) skierowane przez: Sebastiano (Nello) Musumeciego (UEN) do Komisji (14 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: katastrofy ekologicznej w Kampanii i odpowiedzialności władz publicznych
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

P-0090/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (15 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Pana L. Stanko – brutalnego stosowania prawa przez niemiecką policję w Görlitz
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

P-0091/08 (DE) skierowane przez: Wernera Langena (PPE-DE) do Komisji (15 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kampanii w bułgarskich mediach przeciwko Martinie Balewie
Odpowiedź Komisji (14 lutego 2008 r.)

E-0092/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: porozumienia w sprawie połowów UE-Mauretania
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0093/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sieci MEDSEA i systemu BORTEC
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0094/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: raportu Europolu na temat terroryzmu: propagandy terrorystycznej
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0095/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: środków dotyczących ochrony środowiska naturalnego na lotnisku Madryt-Barajas (terminal 4)
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0096/08 (DE) skierowane przez: Elisabeth Jeggle (PPE-DE), Daniela Caspary’ego (PPE-DE) i Alberta Deßa
(PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: subsydiów na pokrycie kosztów ubezpieczenia od ryzyka utraty plonów w UE
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0097/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: niedopuszczalnie wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi w Grecji
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0098/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ulicy Aspropyrgos
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)
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E-0099/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stażystów pozbawionych ubezpieczenia
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0100/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystania obecnych ram instytucjonalnych UE do zwiększenia roli parlamentów krajowych
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0101/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wzrostu cen zbóż i wpływu na hodowlę bydła na Wyspach Egejskich
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0102/08 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Rady (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przestępstw seksualnych wobec dzieci
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0103/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: końca globalnego ocieplenia
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0104/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: prześladowania chrześcijan przez hinduistycznych ekstremistów w Indiach
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

E-0105/08 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0106/08 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: podstawy prawnej traktatu lizbońskiego
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0107/08 (EN) skierowane przez: Ieke van den Burg (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dominacji rynkowej i ewentualnych konfliktów interesów w związku z działaniami dużych
banków inwestycyjnych w odniesieniu do kryzysu na rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym
ryzyku
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0108/08 (FR) skierowane przez: Véronique Mathieu (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sieci Natura 2000 – konieczności uwzględnienia przez Komisję Europejską orzeczenia sądu
krajowego uchylającego krajową decyzję o utworzeniu obszaru specjalnej ochrony z uwagi na brak
wiarygodnych rejestrów naukowych (pytanie uzupełniające)
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0109/08 (IT) skierowane przez: Piera Antonio Panzeriego (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: społecznej roli sektora ochrony
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)
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E-0110/08 (IT) skierowane przez: Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Giusto Catanię (GUE/NGL), Vincenzo
Aitę (GUE/NGL), Alfonso Andrię (ALDE), Alessandro Battilocchio (PSE), Giulietto Chiesę (PSE), Luigiego
Cocilovo (ALDE), Beniamino Donniciego (ALDE), Claudio Favę (PSE), Francesco Ferrariego (ALDE), Donatę
Gottardi (PSE), Lilli Gruber (PSE), Umberto Guidoniego (GUE/NGL), Seppa Kusstatschera (Verts/ALE),
Vincenzo Lavarrę (PSE), Pię Eldę Locatelli (PSE), Andreę Losco (ALDE), Luisę Morgantini (GUE/NGL),
Roberto Musacchio (GUE/NGL), Pasqualinę Napoletano (PSE), Piera Antonio Panzeriego (PSE), Lapo
Pistellego (ALDE), Gianniego Pittellę (PSE), Vittorio Prodiego (ALDE), Lucianę Sbarbati (ALDE), Patrizię Toię
(ALDE), Donato Tommaso Veraldiego (ALDE), Mauro Zaniego (PSE), Giovanniego Berlinguera (PSE),
Monicę Frassoni (Verts/ALE), Gianlucę Sustę (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Komisji
(21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji w odniesieniu do dostępu dzieci obcokrajowców do przedszkoli w Mediolanie
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0111/08 (DE) skierowane przez: Renate Sommer (PPE-DE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: okólnika tureckiego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie więzień o zaostrzonym rygorze
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0112/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Rady (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia dostępu studentów z Iranu do studiów na kierunkach technicznych w Holandii z
uwagi na ryzyko transferu wiedzy o technologiach jądrowych
Odpowiedź Rady (12 lutego 2008 r.)

E-0113/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia dostępu studentów z Iranu do studiów na kierunkach technicznych w Holandii z
uwagi na ryzyko transferu wiedzy o technologiach jądrowych
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0114/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwiększonego ruchu granicznego z Albanii do Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i
wymogu złożenia wniosku o odpowiednią wizę w Tiranie, obowiązującego od dnia 1.02.2008 r.
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0115/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji byłych pracowników linii lotniczych PGA
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0116/08 (RO) skierowane przez: Mariana Zloteę (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dochodzenia Komisji w związku z prywatyzacją „Automobile Craiova” SA, rumuńskiego produ-
centa samochodów
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

P-0117/08 (EL) skierowane przez: Anni Podimatę (PSE) do Komisji (15 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: braku wiarygodnego i możliwego do wdrożenia systemu monitorowania i rejestracji emisji gazów
cieplarnianych w Grecji
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

P-0118/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (15 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnej obróbki i szmuglowania oleju opałowego między Wielką Brytanią a Irlandią
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

P-0119/08 (EN) skierowane przez: Thomasa Wise’a (IND/DEM) do Komisji (15 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnych połowów
Odpowiedź Komisji (14 lutego 2008 r.)
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P-0120/08 (IT) skierowane przez: Luigiego Cocilovo (ALDE) do Komisji (15 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kontroli procedur przetargowych zgodnie z dyrektywami wspólnotowymi
Odpowiedź Komisji (11 lutego 2008 r.)

P-0121/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (15 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ochrony lotniska Malpensa, portu przesiadkowego niezbędnego do osiągnięcia przez Europę
celów strategii lizbońskiej
Odpowiedź Komisji (26 lutego 2008 r.)

E-0122/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: programu Autonomicznej Wspólnoty Galicii (Hiszpania) w ramach EFRROW
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0123/08 (DE) skierowane przez: Alexandra Alvaro (ALDE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przemytu i podrabiania papierosów
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0124/08 (EN) skierowane przez: Alexandra Alvaro (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Komisji
(22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: platformy elektronicznego zatrzymywania danych
Odpowiedź Komisji (19 lutego 2008 r.)

E-0125/08 (EN) skierowane przez: Alexandra Alvaro (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Komisji
(22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia dyrektywy 2006/24/WE dotyczącej zatrzymywania danych
Odpowiedź Komisji (14 lutego 2008 r.)

E-0126/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji małych obszarów wiejskich na zachodzie Irlandii przez rząd krajowy
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0127/08 (EN) skierowane przez: Fionę Hall (ALDE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: transportu koni rzeźnych
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0128/08 (EN) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: tymczasowych zezwoleń połowowych
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0129/08 (RO) skierowane przez: Rareşa-Luciana Niculescu (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i
procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (2002/584/WSiSW)
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0131/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleite (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: decyzji Komisji o przedsięwzięciu środków przeciwko władzom hiszpańskim w związku ze
zrzutami zanieczyszczeń do rzeki Umii (Galicia, Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0132/08 (DE) skierowane przez: Andreasa Mölzera (NI) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Ameryki Łacińskiej
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)
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E-0133/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: postępów w związku z przedsięwzięciami w sektorze kolei
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0134/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zakazu zróżnicowanego traktowania porównywalnych pracowników zatrudnionych na czas
określony i na czas nieokreślony
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0135/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: planu działania na rzecz transplantacji i problemów greckich pacjentów
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0136/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: bezzwłocznego wydawania wyroków przez sądy w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0137/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: minimalnych standardów dla europejskich przewoźników lotniczych
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0138/08 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: traktowania dzieci w bułgarskich domach dziecka
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0139/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: haskiego systemu preferencji
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0140/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Rady (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ochrony lotniska Malpensa, portu przesiadkowego niezbędnego do osiągnięcia przez Europę
celów strategii lizbońskiej
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0141/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dalszych informacji w sprawie stosowania dodatku do oleju napędowego „AMF alfa” w celu
ograniczenia poziomu emisji PM10 i oszczędzania energii
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-0142/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: informacji w sprawie utworzenia wyłącznej strefy ekonomicznej na wodach międzynarodowych
Chorwacji
Wspólna odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0143/08 (IT) skierowane przez: Lucianę Sbarbati (ALDE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dużych sieci handlowych, pozycji dominujących ze szkodą dla konkurencji
Wspólna odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0144/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: walki z rozpowszechnianiem w Internecie filmów pokazujących tyranizowanie
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)
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E-0145/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: preparatów sprzedawanych bez recepty
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0146/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kolei we Włoszech
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0147/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: środków w zakresie ochrony środowiska oraz rynku wewnętrznego
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

P-0148/08 (DA) skierowane przez: Sørena Bo Søndergaarda (GUE/NGL) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przystąpienia Unii do europejskiej konwencji praw człowieka
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0149/08 (DE) skierowane przez: Ulricha Stockmanna (PSE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wykonania rozporządzenia (WE) nr 261/2004 dotyczącego praw pasażerów samolotów
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0150/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kradzieży w europejskich domach towarowych
Odpowiedź Komisji (19 lutego 2008 r.)

E-0152/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) i Marco Pannellę (ALDE) do Komisji
(22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: chińskiego dziennikarza zabitego przez policję podczas filmowania demonstracji
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0153/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: emisji substancji zanieczyszczających pochodzących z pojazdów
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0154/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ataków Turcji na Kurdów w Iraku
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0155/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: warunków, w jakich osadzony jest Abdullah Öcalan
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0157/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zatrudniania urzędników w Komisji
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0158/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: arbitralnych zmian w konkursie EPSO
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 13.11.2008C 291 /72

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



E-0159/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: obciążenia podatkowego w przypadku sektora energii
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0160/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: greckiego przewoźnika lotniczego Olympic Airlines
Odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)

E-0161/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Rady (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia Grecji w walce z nielegalną imigracją
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0162/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Rady (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: tureckich prowokacji na Morzu Egejskim
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0163/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: tureckich prowokacji na Morzu Egejskim
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0164/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: europejskiej straży przybrzeżnej
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0165/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ochrony lasów
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0166/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: konsultacji publicznych w sprawie restrukturyzacji publicznej radiofonii i telewizji w państwach
członkowskich
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0167/08 (EN) skierowane przez: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pławnic i ich wpływu na przyłowy morświna
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0168/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zniesienia obowiązkowego odłogowania
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0169/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Rady (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przesyłania odpadów na Sardynię
Odpowiedź Rady (3 marca 2008 r.)

E-0170/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przesyłania odpadów na Sardynię
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL13.11.2008 C 291 /73

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



E-0171/08 (SV) skierowane przez: Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kompetencji UE w dziedzinie zdrowia
Wspólna odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

P-0172/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (16 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego numeru alarmowego „112”
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

E-0173/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: rzekomych zagrożeń związanych ze stosowaniem świetlówek
Wspólna odpowiedź Komisji (18 lutego 2008 r.)

E-0174/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: produktów wykorzystujących energię
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0175/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pojazdów wycofanych z eksploatacji
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0176/08 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zorganizowanego handlu ludźmi przewożonymi do Szkocji
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0177/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: niebezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0178/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: standardu w bułgarskich domach dziecka
Wspólna odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0179/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Bułgarii: dzieci wymagających opieki
Wspólna odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0180/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: nieprzedłożenia aktualizacji sprawozdania strategicznego przez Bułgarię
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0181/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: opóźnień w misji UE do Czadu
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0182/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: amputacji w Iranie
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)
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E-0183/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wyborów prezydenckich w Serbii
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0184/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w Mogilinie
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0185/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zakazu masowej produkcji drobiu
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0186/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: listu otwartego organizacji „Vetëvendosje“ („Samostanowienie”) w Kosowie i ostrzeżenia przed
problemami, które mogą być skutkiem braku demokratycznego samostanowienia
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0187/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Rady (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: listu otwartego organizacji „Vetëvendosje“ („Samostanowienie”) w Kosowie i ostrzeżenia przed
problemami, które mogą być skutkiem braku demokratycznego samostanowienia
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

P-0188/08 (EN) skierowane przez: Eluned Morgan (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: energooszczędnych świetlówek
Wspólna odpowiedź Komisji (18 lutego 2008 r.)

P-0189/08 (EN) skierowane przez: Adamosa Adamou (GUE/NGL) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: uznania onkologii medycznej
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0190/08 (BG) skierowane przez: Slaviego Bineva (NI) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminujących praktyk względem bułgarskich kierowców ciężarówek na Węgrzech
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0191/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: natężenia szumów podwodnych
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0192/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleite (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: nauczania informatyki w Hiszpanii
Wspólna odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0193/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleite (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: frachtowca „New Flame”: ewentualnych szkód dla środowiska naturalnego w związku z działa-
niami ratunkowymi
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0194/08 (DA) skierowane przez: Sørena Bo Søndergaarda (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: skonsolidowanej wersji traktatu lizbońskiego
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)
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E-0196/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: cen produktów ekologicznych
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0197/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: skutków dla środowiska i problemów społecznych w związku z biopaliwami
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0198/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: podejścia międzysektorowego do europejskich polityk i utworzenia w Komisji Europejskiej służby
odpowiedzialnej za europejskie wyspy
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0199/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dochodu rolników
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0200/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Wspólna odpowiedź Komisji (11 lipca 2008 r.)

E-0201/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Unii Europejskiej i skór chomika
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0202/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia transportu żywych zwierząt
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0203/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Unii Europejskiej i oceny zdolności kredytowej
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0204/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dialogu z Indiami w sprawie praw człowieka
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

E-0205/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wspólnego rynku hipotecznego w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0206/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Afganistanie
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0207/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: międzysystemowych połączeń sieci elektroenergetycznych
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)
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E-0208/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: strategii antynarkotykowej Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (18 lutego 2008 r.)

E-0209/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: systemu eCall
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0210/08 (EN) skierowane przez: Eluned Morgan (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: projektu planu gospodarowania zasobami słonki
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0211/08 (EN) skierowane przez: Richarda Howitta (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zagwarantowania praw ofiarom w Kolumbii
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

P-0212/08 (EN) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Rady (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: gróźb pod adresem organizacji LGBT Lambdaistanbul związanych z zakazem prowadzenia
działalności
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

P-0213/08 (IT) skierowane przez: Giulietto Chiesę (PSE) do Komisji (21 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: reakcji na wieść o śmierci Osamy bin Ladena
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

P-0214/08 (FI) skierowane przez: Hannu Takkulę (ALDE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zanieczyszczenia związanego ze swobodą konkurencji w zakresie usług pralniczych
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0215/08 (DE) skierowane przez: Daniela Caspary’ego (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: procedur celnych stosowanych w odniesieniu do biżuterii importowanej do Polski
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0216/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zamknięcia składowisk odpadów
Wspólna odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0217/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: usytuowania elektrowni na terytorium gminy Vion w Lakonii
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0218/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przeglądu rozporządzenia dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0219/08 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: potencjalnego ryzyka dla zdrowia związanego ze stosowaniem na wielką skalę energooszczędnych
żarówek fluorescencyjnych
Wspólna odpowiedź Komisji (18 lutego 2008 r.)
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E-0220/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: środków stosowanych przeciwko Rosji
Odpowiedź Komisji (13 lutego 2008 r.)

E-0221/08 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ośrodków pomocy społecznej w Republice Czeskiej
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0222/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego pobierania opłat rejestracyjnych od pojazdów przez urzędników skarbowych
w Republice Irlandii
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0223/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: łączy Wi-Fi w szkołach
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0224/08 (EN) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: elektronicznej kontroli stabilności jazdy
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0225/08 (IT) skierowane przez: Sebastiano (Nello) Musumeciego (UEN) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: prześladowań irackiej społeczności chrześcijańskiej
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0226/08 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kosztów transgranicznego transportu kolejowego
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0227/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji religijnej chrześcijan w British Airways – sprawa Nadii Eweida
Wspólna odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

P-0228/08 (EL) skierowane przez: Emmanouila Angelakasa (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: niebezpiecznej żywności pochodzącej z Chin oraz igrzysk olimpijskich
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

P-0229/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: obecności uzbrojonych funkcjonariuszy policji na pokładach samolotów
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

P-0230/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pomocy dla Kenii
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0231/08 (ES) skierowane przez: Elenę Valenciano Martínez-Orozco (PSE) do Rady (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: więzienia w bazie wojskowej w Bagram (Afganistan)
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)
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E-0232/08 (ES) skierowane przez: Elenę Valenciano Martínez-Orozco (PSE) do Komisji
(28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: więzienia w bazie wojskowej w Bagram (Afganistan)
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0233/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: polowań na wieloryby praktykowanych przez flotę japońską na Antarktyce
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0235/08 (ES) skierowane przez: Agustína Díaza de Merę Garcíę Consuegrę (PPE-DE) do Komisji
(28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego rejestru osób niewypłacalnych bądź bankrutów
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0236/08 (CS) skierowane przez: Janę Bobošíkovą (NI) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stanowiska Komisji Europejskiej odnośnie do różnych form opieki nad sierotami oraz dziećmi
porzuconymi i źle traktowanymi, pochodzącymi z rodzin nie wywiązujących się ze swoich funkcji
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0237/08 (DE) skierowane przez: Markusa Piepera (PPE-DE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przeniesienia fabryki firmy Nokia z Bochum do Rumunii
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0238/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: równości w uznawaniu tytułów uniwersyteckich
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0239/08 (EL) skierowane przez: Evangelię Tzampazi (PSE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zarządzania w zakresie ochrony środowiska naturalnego deltami rzek Wardar, Aliakmon, Loudias
i Alyki Kitrou
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0240/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: obowiązkowej obecności lekarzy na pokładach samolotów
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0241/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stosowania plastikowych toreb
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0242/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zatrzymań w Syrii
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0243/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zatrzymań manifestantów w Syrii
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0244/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: naczep, przyczep kempingowych i bezpieczeństwa na drogach
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)
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E-0245/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: demokracji w Kenii
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0247/08 (EN) skierowane przez: Dianę Wallis (ALDE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wymogów ochrony przed promieniowaniem, przewidzianych traktatem Euratom, w sytuacjach
związanych z działaniami wojskowymi
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0248/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wspólnotowego wsparcia na rzecz międzynarodowego koncernu Robert Bosch
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0249/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pomocy państwa na rzecz banku Northern Rock
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0250/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw z sektora gastronomicznego
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0251/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dalszych działań w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0252/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwolnienia z wymogów HACCP w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw
z sektora gastronomicznego
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

P-0253/08 (ES) skierowane przez: Marię Badię i Cutchet (PSE) do Komisji (22 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: języków roboczych
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0254/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: projektu „Gran Scala – Los Monegros”
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0255/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ochrony dziedzictwa w Irlandii
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0256/08 (EN) skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: poziomu dioksyn w regionie Kampanii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0257/08 (IT) skierowane przez: Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: mianowania dyrektorów OLAF-u
Wspólna odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)
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E-0258/08 (IT) skierowane przez: Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: mianowania dyrektorów OLAF-u
Wspólna odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0259/08 (IT) skierowane przez: Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stosowania rozporządzenia (Euratom, WE) nr 2185/96
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

P-0261/08 (FR) skierowane przez: Giovannę Cordę (PSE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przeszkód w swobodnym przepływie dóbr i usług
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

P-0262/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: eksploatacji portów na terytorium Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

P-0263/08 (IT) skierowane przez: Riccardo Ventrego (PPE-DE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI na uniwersytecie La Sapienza
Odpowiedź Komisji (19 lutego 2008 r.)

P-0264/08 (PL) skierowane przez: Bogdana Golika (PSE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zakazu stosowania sieci o nazwie „pławnica łososiowa dryfująca”
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

P-0265/08 (PT) skierowane przez: Carlosa Coelho (PPE-DE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektyw wspólnotowych
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0266/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zaginięcia w Meksyku
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0267/08 (DE) skierowane przez: Daniela Caspary’ego (PPE-DE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: liczby osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0268/08 (EN) skierowane przez: Nickolaya Mladenova (PPE-DE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: koncesji na źródła wód mineralnych
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0269/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kodeksu etycznego w dziedzinie nanotechnologii
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0270/08 (IT) skierowane przez: Riccardo Ventrego (PPE-DE) do Rady (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI na uniwersytecie La Sapienza
Odpowiedź Rady (18 lutego 2008 r.)
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E-0271/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: islamskiego uboju: instrukcji zamieszczonej w Internecie
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0272/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: możliwego stwierdzenia o istnieniu podsłuchów podczas wizyty delegacji UE na Kubie
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

P-0274/08 (IT) skierowane przez: Mario Mantovaniego (PPE-DE) do Komisji (23 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przejęcia Alitalii przez Air France-KLM
Wspólna odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0275/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: problemów w koncernie Ford
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0276/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwolnień pracowników w EMI
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0277/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwolnień pracowników w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0278/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: konferencji na Bali
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0279/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwolnień pracowników w spółce Arcelor/Mittal
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0280/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: orzeczenia w sprawie zatonięcia tankowca Erika
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0281/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: szczytu Wielkiej Czwórki
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0282/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwolnień pracowników w banku Citigroup
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0283/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Rady (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: obecności symboli religijnych na salach posiedzeń włoskich sądów
Odpowiedź Rady (18 lutego 2008 r.)
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E-0284/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: obecności symboli religijnych na salach posiedzeń włoskich sądów
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0285/08 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: służby zdrowia na Sycylii
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0286/08 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: funduszy wspólnotowych na rzecz zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na Sycylii
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0287/08 (IT) skierowane przez: Lucianę Sbarbati (ALDE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa w miejscu pracy – sprawy Thyssen-Krupp z Turynu
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0288/08 (IT) skierowane przez: Lucianę Sbarbati (ALDE), Nicolę Zingarettiego (PSE), Antonio Tajaniego
(PPE-DE), Luisę Morgantini (GUE/NGL), Pasqualinę Napoletano (PSE), Robertę Angelilli (UEN), Alfredo
Antoniozziego (PPE-DE), Stefano Zappalę (PPE-DE), Alessandro Fogliettę (UEN), Marco Rizzo (GUE/NGL)
oraz Alessandro Battilocchio (PSE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wspólnego rynku cukru: niezrównoważonej reformy
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0289/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: UE oraz projektu Via Baltica
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0291/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: tworzenia sklepów sprzedających miękkie narkotyki (coffee shops) na granicy belgijskiej
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

P-0292/08 (EL) skierowane przez: Katerinę Batzeli (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: niewystarczającego wykorzystywania kredytów udzielanych w systemie jednolitej płatności
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

P-0293/08 (DA) skierowane przez: Christel Schaldemose (PSE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: kosztów roamingu
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

P-0294/08 (DE) skierowane przez: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dotacji na programy właściwe dla DG ds. Edukacji i Kultury
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

P-0295/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na korzyść obywateli Grecji, członków
stowarzyszeń mieszkaniowych
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

P-0296/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ponownej sprzedaży uszkodzonych pojazdów
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)
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P-0297/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (25 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: podatku od lotu bądź podatku portu lotniczego od odlotu na rzecz ochrony środowiska
naturalnego
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

E-0298/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zanieczyszczenia atmosfery przez przedsiębiorstwo Doy (Trubia, Asturia, Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0299/08 (ES) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: populacji kormorana
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0300/08 (ES) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: numeru alarmowego 112 i wielojęzyczności
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0301/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zmniejszenia subsydiów dla rolnictwa ekologicznego w Grecji
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0302/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: organizacji pozarządowych w sektorze kultury
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0303/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: linii Olympic Airways
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0304/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: oczyszczalni ścieków w Attyce
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0305/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: numeru alarmowego 112
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0306/08 (EN) skierowane przez: Piię-Noorę Kauppi (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ustanawianych przez państwo szczególnych uprawnień w prywatyzowanych spółkach
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0307/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: konfliktu w Somalii
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0308/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: „wirtualnych” inwestycji mieszkaniowych
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)
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E-0309/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: więźniów sumienia w Syrii
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0310/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przeszkód dla przyjęcia we Włoszech unijnych zasad wprowadzających wymóg, zgodnie z którym
urzędnicy bankowi wyższego szczebla winni posiadać nieposzlakowaną opinię
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0311/08 (NL) skierowane przez: Lamberta van Nistelrooija (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: komunikatu w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0312/08 (RO) skierowane przez: Monicę Marię Iacob-Ridzi (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego programu na wzór „Work and Travel”
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0313/08 (DE) skierowane przez: Wolfganga Bulfona (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: klasyfikacji usług hotelarskich poprzez przyznawanie gwiazdek
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0314/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: opłat za obsługę transakcji przy użyciu karty
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0315/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: emisji z elektrowni
Wspólna odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0316/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: podnośników kutrów
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0317/08 (EN) skierowane przez: Mary Lou McDonald (GUE/NGL) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przepisów budowlanych w Irlandii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0318/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: oszustw spółki Deutscher Adressdienst GmbH
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

E-0319/08 (IT) skierowane przez: Roberto Musacchio (GUE/NGL) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: śmiertelnych wypadków przy pracy w porcie Marghera
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0320/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) i Marco Pannellę (ALDE) do Komisji
(31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: poważnej sytuacji w Iranie
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)
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E-0321/08 (IT) skierowane przez: Riccardo Ventrego (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Bruno Contrady: rażącego naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanych praw
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0322/08 (IT) skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwolnień w zakładach Fiata w Pomigliano d'Arco
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0323/08 (RO) skierowane przez: Petru Filipa (PPE-DE) do Rady (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Wyspy Węży i współpracy regionalnej w regionie Morza Czarnego
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

E-0324/08 (PT) skierowane przez: Edite Estrelę (PSE) do Rady (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania chińskiego dysydenta Hu Jia
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0325/08 (PT) skierowane przez: Edite Estrelę (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania chińskiego dysydenta Hu Jia
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0326/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zwiększonego spożycia alkoholu i tytoniu w krajach rozwijających się
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

P-0327/08 (IT) skierowane przez: Roberto Musacchio (GUE/NGL) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: oceny oddziaływania na środowisko spalarni odpadów z obszaru Padwy, zlokalizowanej w San
Lazzaro
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

P-0328/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: Rwandy: wolności przekazu informacji
Odpowiedź Komisji (20 lutego 2008 r.)

P-0329/08 (PL) skierowane przez: Dariusza Macieja Grabowskiego (UEN) do Komisji (28 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: nagrody European Border Breakers Awards 2008
Odpowiedź Komisji (18 lutego 2008 r.)

E-0331/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: portugalskiej ustawy 22A/2007 i prawa wspólnotowego
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0332/08 (DE) skierowane przez: Jörga Leichtfrieda (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dobrostanu zwierząt/Grecji
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0333/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: informacji o emisji CO

2
– oznakowania żywności

Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)
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E-0334/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wywozu odpadów
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0335/08 (EL) skierowane przez: Katerinę Batzeli (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do dochodów pochodzących
z działalności rolniczej
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0337/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: „Europejskiego kalendarza szkolnego 2008”
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0338/08 (EN) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE), Petera Liesego (PPE-DE), Kathy Sinnott
(IND/DEM), Margrete Auken (Verts/ALE), Vittorio Prodiego (ALDE), Annę Záborską (PPE-DE), Bernda
Posselta (PPE-DE), Johannesa Bloklanda (IND/DEM), Mario Mauro (PPE-DE), Carlo Casiniego (PPE-DE),
Patrizię Toię (ALDE), Seppa Kusstatschera (Verts/ALE), Gaya Mitchella (PPE-DE), Macieja Mariana Giertycha
(NI) oraz Ilesa Braghetto (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wspólnotowych badań nad ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0339/08 (EN) skierowane przez: Daniela Caspary’ego (PPE-DE), Bélę Glattfeldera (PPE-DE), Godelieve
Quisthoudt-Rowohl (PPE-DE) i Alberta Deßa (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: ceł wywozowych i zwrotów podatku za surowce w krajach będących partnerami handlowymi
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0340/08 (IT) skierowane przez: Antonio Tajaniego (PPE-DE), Alfredo Antoniozziego (PPE-DE) i Stefano
Zappalę (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji kryzysowej w zakresie usuwania odpadów w Rzymie i regionie Lacjum
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

P-0341/08 (PL) skierowane przez: Zdzisława Kazimierza Chmielewskiego (PPE-DE) do Rady
(29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: badań ICES dotyczących stosowania pławnic łososiowych na Bałtyku południowym
Odpowiedź Rady (3 marca 2008 r.)

E-0342/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obaw w związku z przypadkami korupcji w Organizacji Narodów Zjednoczonych
Odpowiedź Rady (12 marca 2008 r.)

E-0343/08 (DE) skierowane przez: Christopha Konrada (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków unijnych dla Nokii w Rumunii
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0344/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: warunków pracy marynarzy
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0345/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wspólnotowych przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz usług zdrowotnych
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0346/08 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dokonania przez państwa członkowskie transpozycji dyrektywy Rady 93/83/EWG w sprawie
koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych
w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)
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E-0347/08 (FR) skierowane przez: Dominique Vlasto (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przepisów dotyczących rybołówstwa rekreacyjnego w Grecji
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0348/08 (NL) skierowane przez: Johana Van Heckego (ALDE) do Rady (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przygotowań wojennych w południowym Meksyku
Odpowiedź Rady (18 lutego 2008 r.)

E-0349/08 (PL) skierowane przez: Filipa Kaczmarka (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: czasowego zatrzymywania samochodów
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0350/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji polskich taksówkarzy na przejściu granicznym w Zgorzelcu/Görlitz
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

P-0351/08 (EN) skierowane przez: Gary’ego Titleya (PSE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: energooszczędnych świetlówek
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

P-0352/08 (HU) skierowane przez: Pétera Olajosa (PPE-DE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacyjnego projektu ustawy w Rumunii
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0353/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Rady (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: represji, jakich dopuszcza się reżim w Uzbekistanie
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

E-0354/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: represji, jakich dopuszcza się reżim w Uzbekistanie
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0355/08 (EN) skierowane przez: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aktualizacji poradnika MEDDEV w odniesieniu do aspektów dotyczących dyrektyw w sprawie
wyrobów medycznych
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0356/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0357/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wypowiedzi Güntera Verheugena z września 2007 r.
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0358/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Czy komisarze przemyśleliby swoje postępowanie, gdyby udowodniono im kłamstwo wobec
posłów do PE? – część 2
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)
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E-0359/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: procedury współdecyzji oraz państw narodowych
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0360/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wspólnej polityki rolnej, która wciąż pozostaje niewiarygodna
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0361/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ryzyka załamania strefy euro pod ciężarem recesji
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0362/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: umów o partnerstwie gospodarczym – część 2
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0363/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Europejskich Sił Żandarmerii
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0364/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: udziału UE w sprawie dotyczącej korupcji w Iraku
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0365/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zachęcania Wielkiej Brytanii do wstąpienia do strefy euro – część 2
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0366/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków ochronnych w odniesieniu do usług świadczonych przez psychiatrów zewnętrznych –

część 2
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0367/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytania o wiarygodność finansową nowych państw członkowskich
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0368/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytania o to, jak Komisja wypełni swoje zobowiązania finansowe
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0369/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: grzywien nałożonych na państwa członkowskie
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0370/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: grzywien nałożonych na firmy
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)
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E-0371/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niezadowalającej polityki w zakresie finansów wewnętrznych
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0372/08 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skazania Salvatore Cuffaro i związanego z tym ryzyka infiltracji funduszy strukturalnych przez
mafię na Sycylii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0373/08 (EN) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) i Kartikę Tamarę Liotard (GUE/NGL) do
Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zakwestionowania na forum WTO zakazu przywozu produktów z fok
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0374/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia finansowego dla Iraku
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0375/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zaginięcia Madeleine McCann
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0376/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przyczyn wprowadzania zakazu stosowania rtęci – część 2
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0377/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: chaosu w Wielkiej Brytanii związanego z systemem metrycznym
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0379/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niewłaściwego zarządzania programami przedakcesyjnymi w Rumunii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0381/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: podziału tras autobusów
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0383/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przejrzystości w odniesieniu do wrażliwych stanowisk – część 2
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0384/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: telewizorów, nożyczek i opon rowerowych sprzedawanych w Europie wg angielskiego systemu
miar i wag
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0385/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego i wdrożenia kontroli finansowych
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)
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E-0386/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Rady (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytania do Rady: gdzie państwo byli?
Odpowiedź Rady (12 marca 2008 r.)

P-0387/08 (DE) skierowane przez: Huberta Pirkera (PPE-DE) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: agencji
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)

P-0388/08 (DE) skierowane przez: Sahrę Wagenknecht (GUE/NGL) do Komisji (29 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: przeniesienia produkcji telefonów komórkowych z Bochum (Niemcy) do Klużu (Rumunia)
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

P-0389/08 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (PPE-DE) do Komisji (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: subwencji dla organizacji pozarządowych
Odpowiedź Komisji (21 lutego 2008 r.)

E-0390/08 (BG) skierowane przez: Rumianę Jelevą (PPE-DE), Vladimira Urutcheva (PPE-DE), Nickolaya
Mladenova (PPE-DE), Dushanę Zdravkovą (PPE-DE), Petyę Stavrevą (PPE-DE), Dimitara Stoyanova (NI),
Slaviego Bineva (NI) i Desislava Chukolova (NI) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0391/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wprowadzających w błąd informacji podawanych przez publiczną stację Radiotelevisión Madrid,
dotyczących kontroli osób wjeżdżających na lotnisko Barajas (Madryt)
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0392/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: unijnych badań nad rakiem
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0393/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zwiększenia dopuszczalnej zawartości bisfenolu A przez EFSA
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0394/08 (DE) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: poparcia Kościoła dla wniosku Szeklerów o status autonomiczny
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0395/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zintegrowanej ochrony klimatu i polityki energetycznej
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0396/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wpływu promieniowania elektromagnetycznego z telefonów komórkowych na zdrowie dzieci
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0397/08 (EN) skierowane przez: Nigela Farage’a (IND/DEM) do Rady (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kosztów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
Odpowiedź Rady (12 marca 2008 r.)
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E-0398/08 (EN) skierowane przez: Nigela Farage’a (IND/DEM) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kosztów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0399/08 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytań od E 4449/07 do E 4455/07
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0400/08 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytań parlamentarnych E-4449/07 do E-4455/07
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0401/08 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytań parlamentarnych E-4449/07 do E-4455/07
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0402/08 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytań parlamentarnych E-4449/07 do E-4455/07
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0403/08 (EN) skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pytań parlamentarnych E-4449/07 do E-4455/07
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0404/08 (EN) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przewozu rowerów pociągiem
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0405/08 (EN) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: minimalnych standardów jakości ścieżek rowerowych w Europie
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0406/08 (EN) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: europejskiej sieci ścieżek rowerowych
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0407/08 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia dla organizacji pozarządowych
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0408/08 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia dla organizacji pozarządowych
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0409/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: potrzeby, aby Europa zajęła stanowisko przeciwko fatwie nałożonej przez Uniwersytet Al-Azhar
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)
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E-0410/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów
trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0411/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji religijnej chrześcijan w British Airways – sprawa Nadii Eweida
Wspólna odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0412/08 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pomocy państwa dla przedsiębiorstw publicznych związanej z podatkiem VAT
Wstępna odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-0413/08 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji byłego oficera SS Sørena Kama
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0414/08 (DE) skierowane przez: Wernera Langena (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: podatku od działalności gospodarczej na Węgrzech
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0415/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: działalności organizacji ekologicznych
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0416/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: płatności z unijnego Funduszu Solidarności dla obszarów Grecji dotkniętych pożarami lasów
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0417/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: delokalizacji europejskich przedsiębiorstw
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0418/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony lasu miejskiego w Salonikach
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0419/08 (EL) skierowane przez: Marię Eleni Koppę (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków na rzecz wsparcia turystyki na obszarach Grecji dotkniętych pożarami lasów
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0420/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przywozu mleka z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0421/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystania środków unijnych na rzecz zmniejszenia bezrobocia w Grecji
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)
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E-0422/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007-2013
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0423/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wymogu ustanowienia przedstawiciela podatkowego zgodnie z prawem francuskim
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0424/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków dla organizacji charytatywnych
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0425/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w regionie Gór Czatgańskich w Bangladeszu
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0426/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skarg konsumenckich
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

E-0428/08 (EN) skierowane przez: Geoffreya Van Ordena (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: „kampanii informacyjnej” na rzecz konstytucji europejskiej
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0429/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: walki z korupcją w państwach członkowskich UE
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0430/08 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Roberto
Musacchio (GUE/NGL) i Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wydalania nielegalnych imigrantów przez Libię
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0431/08 (IT) skierowane przez: Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Vincen-
zo Aitę (GUE/NGL), Alfonso Andrię (ALDE), Alessandro Battilocchio (PSE), Giovanniego Berlinguera (PSE),
Giusto Catanię (GUE/NGL), Giulietto Chiesę (PSE), Luigiego Cocilovo (ALDE), Paolo Costę (ALDE), Claudio
Favę (PSE), Francesco Ferrariego (ALDE), Monicę Frassoni (Verts/ALE), Donatę Gottardi (PSE), Lilli Gruber
(PSE), Umberto Guidoniego (GUE/NGL), Seppa Kusstatschera (Verts/ALE), Andreę Losco (ALDE), Luisę
Morgantini (GUE/NGL), Pasqualinę Napoletano (PSE), Piera Antonio Panzeriego (PSE), Lapo Pistellego
(ALDE), Gianniego Pittellę (PSE), Vittorio Prodiego (ALDE), Marco Rizzo (GUE/NGL), Guido Sacconiego
(PSE), Lucianę Sbarbati (ALDE), Gianlucę Sustę (ALDE), Patrizię Toię (ALDE), Donato Tommaso Veraldiego
(ALDE) i Nicolę Zingarettiego (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zakładów ThyssenKrupp w Turynie
Odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)

P-0432/08 (EL) skierowane przez: Rodi Kratsę-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Komisji (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wkładu finansowego Wspólnoty mającego na celu uniknięcie katastrofy humanitarnej w Strefie
Gazy
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

P-0433/08 (EN) skierowane przez: Anę Marię Gomes (PSE) do Komisji (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: sprawozdania UE dotyczącego procesu etiopskich więźniów sumienia
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)
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P-0434/08 (PT) skierowane przez: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) do Komisji (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: wygaśnięcia rozporządzenia nr 1400/2002 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do
kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0435/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zakazu upraw kukurydzy transgenicznej we Francji
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0436/08 (DE) skierowane przez: Alexandra Grafa Lambsdorffa (ALDE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: współpracy transatlantyckiej w dziedzinie ochrony konsumentów i bezpieczeństwa przywozu
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0437/08 (SV) skierowane przez: Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: strategii lizbońskiej i wyroku w sprawie Vaxholm
Wspólna odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-0438/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wielojęzyczności w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0439/08 (EN) skierowane przez: Anę Marię Gomes (PSE) do Rady (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji działaczy praw człowieka i dziennikarzy w Angoli
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0440/08 (HU) skierowane przez: Kingę Gál (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: problemów w związku ze świadczeniami emerytalnymi z Rumunii
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0441/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: harmonizacji kwestii jazdy na światłach mijania w ciągu dnia
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0442/08 (SV) skierowane przez: Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wyroku w sprawie Vaxholm oraz Europy socjalnej
Wspólna odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-0443/08 (SV) skierowane przez: Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: swobodnego przepływu towarów i zakazu stosowania tłuszczów trans
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

P-0444/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: umów o pracę na czas określony
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

P-0445/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: prześladowania Orhana Pamuka w Turcji
Odpowiedź Komisji (22 lutego 2008 r.)
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P-0446/08 (RO) skierowane przez: Cristiana Silviu Buşoi (ALDE) do Komisji (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: cen gazu ziemnego w Rumunii
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

P-0447/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (30 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: zasady równości
Odpowiedź Rady (18 lutego 2008 r.)

P-0448/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: polityki UE w dziedzinie biopaliw
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

P-0449/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: stosowanej w Czechach praktyki przetrzymywania dzieci w klatkach
Wspólna odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

P-0450/08 (SV) skierowane przez: Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: traktatu o przystąpieniu Szwecji do UE i wyroku w sprawie Vaxholm
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0451/08 (DE) skierowane przez: Herberta Reula (PPE-DE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: drugiego pytania w sprawie wykładni rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo
odwołania lub dużego opóźnienia lotów
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0452/08 (DE) skierowane przez: Wernera Langena (PPE-DE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nieodpowiedzialnej sprzedaży kredytów przez banki
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-0453/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Rady (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: urlopu rodzicielskiego
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0454/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: urlopu rodzicielskiego
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0455/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: walki z ubóstwem dzieci
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0456/08 (EN) skierowane przez: Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Rady (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wyników konsultacji w sprawie przyszłości polityki patentowej w Europie
Odpowiedź Rady (12 marca 2008 r.)

E-0457/08 (EN) skierowane przez: Umberto Guidoniego (GUE/NGL) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wyników konsultacji w sprawie przyszłości polityki patentowej w Europie
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)
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E-0458/08 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: opłat za przelewy w ramach UE
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0459/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kosztów opieki zdrowotnej
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0460/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: systemu opieki zdrowotnej dla obywateli UE
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0461/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: programu dystrybucji IATA
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0462/08 (EN) skierowane przez: Grahama Bootha (IND/DEM) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: miar i wag
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0463/08 (EN) skierowane przez: Philipa Bradbourna (PPE-DE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0464/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: prześladowania burmistrza Diyarbakir w Turcji
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0465/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: inicjatyw parlamentarnych na rzecz zniesienia zakazu noszenia chust w Turcji
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0466/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Turcji: ponownego objęcia cenzurą serwisu YouTube
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0467/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zwłoki w dostarczeniu bezpłatnych podręczników do szkół średnich w Holandii w związku
z unijnym wymogiem przeprowadzania przetargu na wszystkie duże zamówienia publiczne
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0468/08 (RO) skierowane przez: Cristiana Silviu Buşoi (ALDE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: planowanego gazociągu „South Stream”

Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0469/08 (SV) skierowane przez: Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie usług opiekuńczych i zdrowotnych
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)
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P-0470/08 (NL) skierowane przez: Thijsa Bermana (PSE) do Komisji (31 stycznia 2008 r.)
Dotyczy: tworzenia stałych miejsc pracy w sektorze biopaliw drugiej generacji
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)

E-0471/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: jawności
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0472/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: jawności
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0473/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony danych
Odpowiedź Rady (25 lutego 2008 r.)

E-0474/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony danych
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

E-0475/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skonsolidowanego wydania traktatu lizbońskiego
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0476/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skonsolidowanego wydania traktatu lizbońskiego
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0477/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: objętości podstawowych traktatów
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0478/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: objętości podstawowych traktatów
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0479/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wolności prasy
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0480/08 (DE) skierowane przez: Angelikę Beer (Verts/ALE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transgranicznych przejazdów taksówką
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0481/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)
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E-0482/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zapobieganiu wypadkom w życiu codziennym
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0483/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: statystyk krajowych
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0484/08 (EN) skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków udostępnionych na rzecz instrumentów agencji Frontex
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0485/08 (EN) skierowane przez: Philipa Bradbourna (PPE-DE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Galileo
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0486/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przyspieszenia negocjacji dotyczących przystąpienia Turcji
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0487/08 (ES) skierowane przez: Marię Badię i Cutchet (PSE) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Uniwersytetu Euro-Śródziemnomorskiego w Piranie
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-0488/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zasady równości
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0489/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stosowanej w Czechach praktyki przetrzymywania dzieci w klatkach
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0490/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0491/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kryzysu na rynkach finansowych
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0492/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: samochodów służbowych komisarzy
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0493/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: samochodów służbowych komisarzy i grzywien za złamanie przepisów ruchu drogowego
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)
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P-0494/08 (DE) skierowane przez: Helgę Trüpel (Verts/ALE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przyznawania przez Francję wiz krótkoterminowych Białorusinom
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

E-0495/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: farm wiatrowych na obszarach specjalnej ochrony w UE (Autonomiczna Wspólnota Walencji)
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0496/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: parku Jardines del Prado de San Sebastián
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0497/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dialektu greckiego w południowych Włoszech
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0498/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wkładu Grecji w pomoc na rzecz krajów AKP
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0499/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: instytucji opiekuńczych w Czechach
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0500/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ośrodków dla dzieci w Czechach
Wspólna odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0501/08 (EN) skierowane przez: Hannes Swoboda (PSE) oraz Genowefę Grabowską (PSE) do Rady
(6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ułatwień wizowych dla obywateli Białorusi
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

E-0502/08 (EN) skierowane przez: Hannes Swoboda (PSE) oraz Genowefę Grabowską (PSE) do Komisji
(6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ułatwień wizowych dla obywateli Białorusi
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0503/08 (EN) skierowane przez: Margrete Auken (Verts/ALE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ryzyka dla zdrowia związanego z używaniem farb do włosów
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0504/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia marnotrawstwa energii związanego z elektrycznym lub gazowym ogrzewaniem
tarasów
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0505/08 (EN) skierowane przez: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obowiązujących umów z firmą Siemens
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)
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E-0506/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraoui (PSE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: bezpiecznych miejsc parkingowych wzdłuż europejskich autostrad
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0507/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: warunków przetrzymywania więźniów w Grecji
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

P-0508/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: opóźnień w wypłatach dla rolników portugalskich; braku przepisów regulujących terminy wypłat
pomocy i wypłat wyrównawczych w ramach WPR
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

P-0509/08 (EL) skierowane przez: Costasa Botopoulosa (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystania środków z trzecich Wspólnotowych Ram Wsparcia (CSW)
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

P-0510/08 (SV) skierowane przez: Carla Schlytera (Verts/ALE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kampanii reklamowych szczepionek
Odpowiedź Komisji (28 lutego 2008 r.)

P-0511/08 (EN) skierowane przez: baronessę Sarah Ludford (ALDE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: powiadamiania o naruszeniach w przetwarzaniu danych, dyrektywy 95/46/WE
Odpowiedź Komisji (25 lutego 2008 r.)

P-0512/08 (FR) skierowane przez: Véronique De Keyser (PSE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: odnawialnych źródeł energii: konkretnego zaangażowania Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0513/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: drastycznego łamania praw człowieka w Sudanie. Rząd w Chartumie wciąż kpi sobie ze
społeczności międzynarodowej i z Unii Europejskiej w szczególności
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

E-0514/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Kosowa
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0515/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przemocy w Kenii
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0516/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: budowy dużego kompleksu rozrywkowego w regionie Monegros w Hiszpanii, pociągającej za
sobą bardzo wysokie koszty społeczne i środowiskowe
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0517/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rozbudowy elektrowni Delimara
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)
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E-0518/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy wspólnotowej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-0519/08 (IT) skierowane przez: Lucianę Sbarbati (ALDE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: połowów na Adriatyku
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0520/08 (IT) skierowane przez: Lucianę Sbarbati (ALDE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: handlu elektronicznego i podrabiania towarów
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-0521/08 (IT) skierowane przez: Lucianę Sbarbati (ALDE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie polityki wodnej
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-0522/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: interwencji europejskiej w sprawie Oscara Pistoriusa
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0523/08 (NL) skierowane przez: Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania w dzień
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0524/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) i Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Rady
(7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Margot Wallström i braku wersji skonsolidowanej traktatu
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0525/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) i Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji
(7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Margot Wallström i braku wersji skonsolidowanej traktatu
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0526/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Branimira Glavaša i negocjacji w sprawie przystąpienia między Chorwacją a Unią Europejską
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0527/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nowego oznakowania wspólnotowego w dziedzinie żywności ekologicznej
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

P-0528/08 (BG) skierowane przez: Petję Stavrevą (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: krytycznego położenia producentów mleka w Bułgarii
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

P-0529/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: budowy toru wyścigowego Formuły 1 w Walencji
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)
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P-0530/08 (HU) skierowane przez: László Surjána (PPE-DE) do Komisji (4 lutego 2008 r.)
Dotyczy: tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0531/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: podatku od rejestracji pojazdów – Pytania E-3789/07
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0532/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: emisji z elektrowni – Pytania E-4166/07
Wspólna odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0533/08 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: opłat o charakterze dyskryminacyjnym
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0534/08 (EN) skierowane przez: Briana Simpsona (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zwolnień personelu CRP
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0535/08 (EN) skierowane przez: Sophię in 't Veld (ALDE), Alexandra Alvaro (ALDE), baronessę Sarah
Ludford (ALDE) i Karin Resetarits (ALDE) do Rady (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: usług pocztowych: przekazywania danych Stanom Zjednoczonym
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0536/08 (EN) skierowane przez: Sophię in 't Veld (ALDE), Alexandra Alvaro (ALDE), baronessę Sarah
Ludford (ALDE) i Karin Resetarits (ALDE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: usług pocztowych: przekazywania danych Stanom Zjednoczonym
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0537/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: komunikatu prasowego komisarza europejskiego Benity Ferrero-Waldner z dnia 28 stycznia
2008 r., zatytułowanego „Białoruś: eksperci Komisji udają się do Mińska w celu odbycia dyskusji
technicznych w kwestiach energii, transportu i środowiska”
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0538/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nieprawidłowości w funkcjonowaniu strefy Schengen na pograniczu polsko-niemieckim
Odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)

P-0539/08 (EN) skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: gazociągu South Stream
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

P-0540/08 (EN) skierowane przez: Lissy Gröner (PSE) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: opóźnienia w publikacji zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Daphne III
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

P-0541/08 (IT) skierowane przez: Nicolę Zingarettiego (PSE) do Rady (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków prawa karnego mających na celu zapewnienie poszanowania praw własności intelek-
tualnej
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)
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P-0542/08 (ES) skierowane przez: Elenę Valenciano Martínez-Orozco (PSE) do Rady (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skazania na karę śmierci dziennikarza w Afganistanie
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

P-0543/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: miasta Massa: informacji na temat wykorzystania środków wspólnotowych w latach 2000-2006
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

P-0544/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: reformy sektora wina
Odpowiedź Komisji (4 marca 2008 r.)

P-0545/08 (IT) skierowane przez: Francesco Enrico Speroniego (UEN) do Komisji (5 lutego 2008 r.)
Dotyczy: monopolu na zakładanie i prowadzenie cmentarzy
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0546/08 (DE) skierowane przez: Vurala Ögera (PSE) do Rady (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Unii Śródziemnomorskiej
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0547/08 (DE) skierowane przez: Vurala Ögera (PSE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zagranicznej polityki energetycznej – gazociągu Nord Stream
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0548/08 (DE) skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: cichych wspólników mafii papierosowej i uzyskanych przez nich korzyści
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0549/08 (DE) skierowane przez: Herberta Böscha (PSE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wypłaty środków przyznanych Chile
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0550/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: chronionych obszarów morskich
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0551/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stosowania w Grecji wspólnotowych przepisów sanitarnych dotyczących produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i kontroli weterynaryjnych
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0552/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: włączenia dyrektywy 2004/35/WE do prawa greckiego
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0553/08 (EN) skierowane przez: Rogera Helmera (NI) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: brytyjskich jednostek miary
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)
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E-0554/08 (EN) skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyrektyw dotyczących biopaliw
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0555/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dwukrotnego naliczania zobowiązań emerytalnych
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0556/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Rady (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji nadzwyczajnej w związku z zapaleniem opon mózgowych – prośby o interwencję UE
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0557/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji nadzwyczajnej w związku z zapaleniem opon mózgowych – prośby o interwencję UE
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-0558/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Life Plus” przez gminę Massa
Wspólna odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0559/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Instrument finansowy ochrony
ludności” przez gminę Massa
Wspólna odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0560/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Inteligentna energia – Europa” przez
gminę Massa
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0561/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Uczenie się przez całe życie” przez
gminę Massa
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0562/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z „Programu Ochrony Konsumentów” przez
gminę Massa
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0563/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Kultura 2007” przez gminę Massa
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0564/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Daphne II” przez gminę Massa
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

E-0565/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Zdrowie publiczne” przez gminę
Massa
Odpowiedź Komisji (27 lutego 2008 r.)
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E-0566/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji dotyczących wykorzystania środków z programu „Progress” przez gminę Massa
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0567/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: odroczenia reformy art. 301 tureckiego kodeksu karnego
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0568/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skazania profesora uniwersytetu za „obrazę” Atatürka
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0569/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez propagowanie energii jądrowej w Europie Południo-
wo-Wschodniej
Odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)

E-0570/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) i Katerinę Batzeli (PSE) do Komisji
(8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zniszczenia miejsca prowadzenia prac wykopaliskowych w Allianoi w Turcji wskutek budowy
tamy
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0571/08 (FI) skierowane przez: Riittę Myller (PSE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: negocjacji między UE a Rosją w sprawie cła nałożonego na wywóz drewna, pobieranego przez
ten kraj
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

P-0572/08 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: udzielania zamówień publicznych: wykorzystywania jaj przez Komisję
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

P-0573/08 (IT) skierowane przez: Andreę Losco (ALDE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kryzysu związanego z obciążeniem kart kredytowych do rachunków, na których brakuje środków
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

P-0574/08 (PL) skierowane przez: Mieczysława Edmunda Janowskiego (UEN) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pominięcia wersji polskiej w informacji o otwartych konkursach AD/113/07, AD/108-110-
112/07 oraz AD/114/07 przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)

P-0575/08 (DE) skierowane przez: Horsta Schnellhardta (PPE-DE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: notyfikacji wystosowanej przez rząd Republiki Federalnej Niemiec do Komisji z dnia 8 czerwca
2007 r.
Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)

P-0577/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Rady (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niedopuszczalnej sytuacji w bułgarskich ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

P-0578/08 (NL) skierowane przez: Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wzajemności w przypadku bezpośredniego udzielania zamówień prowadzących do zawarcia
umów dotyczących transportu publicznego
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)
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P-0579/08 (DE) skierowane przez: Hannesa Swobodę (PSE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dostępu do sieci nowych operatorów w sektorze gazowym i elektroenergetycznym
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0580/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: poważnego łamania praw człowieka w Afganistanie
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0581/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: najazdów tureckich na terytorium Iraku
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0582/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: praw człowieka w Turcji
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0583/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: importu tuńczyka z Azji do UE
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0584/08 (ES) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przestrzegania art. 151 TWE
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0585/08 (DE) skierowane przez: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: domniemanego zaangażowania europejskich dyplomatów w handel samochodami
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0586/08 (DE) skierowane przez: Horsta Schnellhardta (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji rozporządzenia (WE) nr 1893/2006
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0587/08 (DE) skierowane przez: Wolfganga Kreissla-Dörflera (PSE) i Williego Piecyka (PSE) do Komisji
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: międzynarodowego przewozu osób w strefie Schengen
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0588/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: drobnych transgranicznych naruszeń kodeksu drogowego
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0589/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: afery związanej z firmą Siemens w Grecji
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0590/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: straty środków wspólnotowych przez Grecję
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)
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E-0592/08 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transponderów i przestrzeni lotniczej Holandii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0593/08 (EN) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: handlu speleotemami
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0594/08 (IT) skierowane przez: Roberto Musacchio (GUE/NGL) i Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) do Rady
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: słoweńskiego przewodnictwa i sprawy Kosowa
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0595/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: SMS – oszustwa dotyczącego telefonów komórkowych
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0596/08 (HU) skierowane przez: Edit Herczog (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji konsumentów z powodu wieku przy przyznawaniu kredytów konsumpcyjnych
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0597/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: podwyżki cen rejestracji bagaży i pasażerów w przypadku tanich linii lotniczych
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0598/08 (RO) skierowane przez: Corinę Creţu (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: handlu ludźmi w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0599/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nauczania informatyki lub technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Hiszpanii
Wspólna odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0600/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: potrzeby promowania działań na rzecz integracji energii odnawialnej i technologii energoo-
szczędnych podczas okresu programowania 2007-2013 w Grecji
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0601/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: uruchomienia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0602/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: finansowania mediów
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0603/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skazania profesora uniwersytetu w Turcji za naruszenie art. 301 kodeksu karnego
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)
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E-0604/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wyborów prezydenckich w Serbii
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

P-0607/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (6 lutego 2008 r.)
Dotyczy: planowanej budowy nowej elektrowni węgla kamiennego w Moguncji (nad Renem)
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0608/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niepokojących poziomów zanieczyszczenia w Madrycie
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0609/08 (EN) skierowane przez: Julesa Maatena (ALDE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zmiany dyrektywy dotyczącej wyrobów tytoniowych i dalszych działań w związku z rezolucją
P6_TA(2007)0471
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-0610/08 (FR) skierowane przez: Roberta Goebbelsa (PSE) do Rady (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dalszych działań w związku z pytaniem pisemnym E-5479/07 dotyczącym traktatu lizbońskiego
i karty praw podstawowych
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0611/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) i Marco Pannellę (ALDE) do Komisji
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kary śmierci w Afganistanie
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0612/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: jednolitego podatku drogowego w Portugalii – dyskryminacji wewnątrzwspólnotowej
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

P-0613/08 (DE) skierowane przez: Manfreda Webera (PPE-DE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: godzin pracy kierowców
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

P-0614/08 (ET) skierowane przez: Katrin Saks (PSE) do Rady (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: granicy UE (Estonia)-Rosja
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

P-0615/08 (EN) skierowane przez: Briana Simpsona (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wyścigów gołębi
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

P-0616/08 (FR) skierowane przez: Kadera Arifa (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: podstawy prawnej umów o partnerstwie gospodarczym (EPA)
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

P-0617/08 (IT) skierowane przez: Francesco Ferrariego (ALDE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nowej polityki handlowej linii Ryanair sprzecznej z rezolucją legislacyjną P6_TA(2007)0337
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)
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P-0618/08 (IT) skierowane przez: Donatę Gottardi (PSE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: budownictwa komunalnego w Weronie: dyskryminacji
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

P-0619/08 (ES) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dochodzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w Nawarze
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

P-0620/08 (EN) skierowane przez: Dianę Wallis (ALDE) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: polityki w obszarze arktycznym
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

P-0621/08 (PL) skierowane przez: Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego (UEN) do Komisji (7 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wymiany plików w systemie peer-to-peer
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0622/08 (DE) skierowane przez: Karla von Wogaua (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: czesnego za studia w Czechach
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0623/08 (DE) skierowane przez: Karla von Wogaua (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wymogu publikowania zaproszenia do składania ofert na podręczniki szkolne o ustalonej cenie
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0624/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Gomotarci (obwód Widin, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0625/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Gorna Koznica (obwód Kiustendił, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0626/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Gorski Senowec (obwód Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0627/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Ilakow Rut (obwód Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0628/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Iskra (obwód Burgas, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0629/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Kermen (obwód Sliwen, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
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E-0630/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Koszarica (obwód Burgas, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0631/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Kruszari (obwód Dobricz, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0632/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Kula (obwód Widin, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0633/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Medwen (obwód Sliwen, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0634/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Mihalci (obwód Wielkie Tyrnowo, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0635/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Petrowo (obwód Błagojewgrad, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0636/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Petrowo (obwód Stara Zagora, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0637/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Rudnik (obwód Warna, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0638/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Sladuk Kladenec (obwód Stara Zagora, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0639/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Straża (obwód Turgowiszte, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0640/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Turnawa (obwód Wraca, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
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E-0641/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Wasyl Drumew (obwód Szumen, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0642/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Widrare (obwód Sofia, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0643/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dzieci z domu dziecka w miejscowości Zgalewo (obwód Plewen, Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0644/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków unijnych na rzecz deinstytucjonalizacji opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
w Bułgarii
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0645/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: korupcji w Turcji
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0646/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: biopaliw w Hiszpanii
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0647/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) i Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE)
do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: gangów prowadzących handel kobietami w Argentynie
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0648/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE), Monicę Frassoni (Verts/ALE) i Raüla
Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: toru Formuły 1 w Walencji
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0649/08 (DE) skierowane przez: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystania budynków przez Komisję
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-0650/08 (EL) skierowane przez: Costasa Botopoulosa (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: badań i innowacji w Grecji
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0651/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: spalania koksu ponaftowego w regionie Larisa
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0652/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zanieczyszczenia środowiska naturalnego w mieście Perama
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
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E-0653/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: szkód dla środowiska naturalnego spowodowanych przez zakłady Larko
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0654/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zagospodarowania Parku Goudi
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0655/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: krajowej strefy przemysłowej w miejscowości Tanagra
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0656/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ustanowienia ulg podatkowych w 2008 r. w związku z kryzysem gospodarczym w Stanach
Zjednoczonych
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0657/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: personelu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0658/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji w Zaventem
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0659/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: planowanej redukcji personelu w zakładach BMW
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0660/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) i Roberta Evansa (PSE) do Komisji
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: corocznej rzezi delfinów w Japonii
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0661/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obywateli zamieszkałych w Wielkiej Brytanii osadzonych w więzieniu w Zatoce Guantanamo
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0662/08 (EN) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE), Glenys Kinnock (PSE) i Catherine Stihler (PSE) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rozmów na temat rybołówstwa w Mauretanii oraz zasobów ośmiornicy
Odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)

E-0663/08 (EN) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE), Glenys Kinnock (PSE) i Catherine Stihler (PSE) do
Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rozmów w ramach WTO dotyczących rybołówstwa
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)
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E-0664/08 (EN) skierowane przez: Glenys Kinnock (PSE) i Catherine Stihler (PSE) do Komisji
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Erytrei i praw człowieka
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0665/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacyjnego stosowania przepisów budowlanych w Irlandii
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0666/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niesprawiedliwego oddziaływania irlandzkiej ustawy z 2003 r. dotyczącej deregulacji przewozów
taksówkami
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0667/08 (EN) skierowane przez: Mary Lou McDonald (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: traktatu Euratom
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0668/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nasilenia się pedofilii w Europie
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0669/08 (IT) skierowane przez: Antonio Tajaniego (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kary śmierci w Afganistanie
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0670/08 (NL) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: porozumień w sprawie połowów
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0671/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia dla młodych naukowców
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0672/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia kwot mlecznych
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0673/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia EFS
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0674/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Rady (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: samolotów CIA na Grenlandii
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

P-0675/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: turystyki europejskiej
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)
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P-0676/08 (FR) skierowane przez: Giovannę Cordę (PSE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wspólnotowej kampanii szczepień przeciwko chorobie niebieskiego języka
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

P-0677/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dialogu międzykulturowego
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

P-0678/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: bezprawnego zanieczyszczenia szkoleniowej bazy wojskowej w Grafenwöhr i specjalnego obszaru
ochrony
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

P-0679/08 (DE) skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: tunelu pod przełęczą Brenner (BBT): niezależności EBI
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0680/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zrzutów do rzeki Umii (Galicja, Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0681/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rekultywacji niekontrolowanych składowisk odpadów
Wspólna odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0682/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dotacji dla menedżerów europejskich przedsiębiorstw na naukę chińskiego
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0683/08 (FR) skierowane przez: Giovannę Cordę (PSE) do Komisji (13 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zalecanego minimalnego wieku w przypadku gier wideo
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0684/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) i Marco Pannellę (ALDE) do Komisji
(13 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Libii: deportacji imigrantów i uchodźców
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0685/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Rady (13 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wprowadzania ograniczeń wiekowych w procedurach naboru
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0686/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Komisji (13 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wprowadzania ograniczeń wiekowych w procedurach naboru
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0687/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (13 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Sahary Zachodniej: łamania praw człowieka
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)
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E-0688/08 (NL) skierowane przez: Julesa Maatena (ALDE) do Komisji (13 lutego 2008 r.)
Dotyczy: cyberdysydentów w Birmie
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0689/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (13 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA)
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-0690/08 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: unieszkodliwiania odpadów plastikowych z gospodarstw rolnych
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

P-0691/08 (EL) skierowane przez: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: korzyści z polityki dotyczącej obszarów wyspiarskich
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

P-0692/08 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zmian klimatycznych – unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (rejestrów)
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

P-0693/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (8 lutego 2008 r.)
Dotyczy: planu budowy dróg w Autonomicznej Wspólnocie Madrytu na lata 2007-2011
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0694/08 (ES) skierowane przez: Salvadora Garrigę Polledo (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: jednolitego europejskiego spisu wyborców
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-0695/08 (ES) skierowane przez: Salvadora Garrigę Polledo (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: subsydiów wspólnotowych dla stowarzyszeń obcokrajowców w UE
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0696/08 (ES) skierowane przez: Salvadora Garrigę Polledo (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: paszportu europejskiego
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0697/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Rady (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Kosowa
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0698/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Kosowa
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0699/08 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: świadczeń emerytalnych dla pracowników mieszkających w innym kraju
Odpowiedź Komisji (3 marca 2008 r.)
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E-0700/08 (EN) skierowane przez: Nirja Devę (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków unijnych przeznaczanych na zabiegi przerywania ciąży
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0701/08 (FR) skierowane przez: Anne Ferreirę (PSE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zakładów pracy chronionej oraz rynku wewnętrznego
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-0702/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Rady (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: gróźb Egiptu wobec opozycjonistów, którzy przekazują informacje Parlamentowi Europejskiemu
Odpowiedź Rady (12 marca 2008 r.)

E-0703/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: gróźb Egiptu wobec opozycjonistów, którzy przekazują informacje Parlamentowi Europejskiemu
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0704/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zrzutów odpadów do morza
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0705/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: gazomierzy
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0706/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dalszych informacji dotyczących niezgodnego z prawem wykorzystywania środków wspólnoto-
wych przez region Toskanii oraz jego prowincje i gminy górskie
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0707/08 (NL) skierowane przez: Thijsa Bermana (PSE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: umów o partnerstwie gospodarczym
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0708/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: łamania wolności prasy w Etiopii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0709/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wymogu osiągnięcia wyników w związku z przedsięwzięciami finansowanymi z funduszy struk-
turalnych
Wspólna odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0710/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zwrotu środków z funduszy strukturalnych
Wspólna odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0711/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przedsięwzięć finansowanych z funduszy strukturalnych
Wspólna odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
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E-0712/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nieefektywności funduszy strukturalnych
Wspólna odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0713/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skażenia radioaktywnego w Huelvie
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-0714/08 (EL) skierowane przez: Emmanouila Angelakasa (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: bardziej skutecznych środków na rzecz walki ze stosowaniem torebek plastikowych
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0715/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) i Katerinę Batzeli (PSE) do Komisji
(14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: porozumienia między rządem greckim a firmą Microsoft
Wstępna odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (19 czerwca 2008 r.)

E-0716/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zmniejszenia liczby martwych delfinów w Morzu Śródziemnym
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0717/08 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Rady (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: klauzuli opt-out państwa członkowskiego
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0718/08 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: klauzuli opt-out państwa członkowskiego
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0719/08 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nauczycieli z zagranicy w Grecji
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-0720/08 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obniżenia stawki VAT na wyposażenie ochrony osobistej
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0721/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS)
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0722/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: celów w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0723/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: czytelnej wersji tzw. traktatu reformującego
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)
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E-0724/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: burzenia w Hiszpanii domów będących własnością Brytyjczyków
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0725/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadze-
nia sankcji w przypadku naruszenia prawa
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0726/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy 2005/45/WE w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych
przez państwa członkowskie
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0727/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wykluczania kobiet w Komisji
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0728/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zrabowanych rosyjskich dzieł sztuki
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0729/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przestępstw popełnianych przez obywateli rumuńskich
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0730/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: negatywnych skutków gospodarczych migracji w UE dla Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0731/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji kobiet w Komisji
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0732/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kary śmierci dla Sayeda Parweza Kaambakhsha
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0733/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niebezpiecznych tuneli
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

P-0736/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: konsorcjum Blu-Ray
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

P-0737/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: decyzji ramowej w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)
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E-0738/08 (EL) skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: większej elastyczności zatrudnienia i ubóstwa, które dotyka osoby zatrudnione w niepełnym
wymiarze godzin w Grecji
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0739/08 (EL) skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych w Grecji
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0740/08 (EL) skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: bezrobocia kobiet w Grecji
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0741/08 (EL) skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pracy nocą jako czynnika sprzyjającego rozwojowi raka u pracowników
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0742/08 (EL) skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nierównej dystrybucji dochodów ze szkodą dla pracowników
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0743/08 (EN) skierowane przez: Marian Harkin (ALDE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0744/08 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL), Roberto Musacchio (GUE/NGL), Umberto
Guidoniego (GUE/NGL), Claudio Favę (PSE), Monicę Frassoni (Verts/ALE), Giovanniego Berlinguera (PSE),
Pasqualinę Napoletano (PSE), Vittorio Agnoletto (GUE/NGL), Vincenzo Aitę (GUE/NGL), Luisę Morgantini
(GUE/NGL) i Giulietto Chiesę (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: systemu przyznawania częstotliwości radiowych i telewizyjnych we Włoszech – wyroku ETS
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0745/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0746/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: patentu firmy Microsoft
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0747/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: strategicznych zapasów ropy naftowej
Odpowiedź Komisji (7 marca 2008 r.)

E-0748/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: porozumień w sprawie połowów
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0749/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: populacji ptaków w UE
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
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P-0750/08 (ES) skierowane przez: Luisa de Grandes’a Pascuala (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: braków w zakresie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku międzynarodowym Madryt-Barajas
(terminal 4)
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0751/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: spadku liczby wypadków drogowych
Odpowiedź Komisji (6 marca 2008 r.)

E-0752/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Rady (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rzeki Isonzo i układu z Osimo
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0753/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rzeki Isonzo
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0754/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Rady (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji w związku z procedurą rekrutacji stażystów do organów europejskich
Odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-0755/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji w związku z procedurą rekrutacji stażystów do organów europejskich
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0756/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wezwań do bojkotu targów książki w Turynie w związku z obecnością Izraela, gościa honoro-
wego targów – potępienia przez UE
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0757/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-0758/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: recyklingu korków do butelek
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-0759/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: równego traktowania w zakresie zatrudnienia
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0760/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wartości statystycznych dotyczących nierównej dystrybucji dochodów
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0761/08 (RO) skierowane przez: Silvię-Adrianę Ţicău (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: europejskiej strategii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa sieci komunikacyjnych i usług społe-
czeństwa informacyjnego
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)
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P-0762/08 (IT) skierowane przez: Alfredo Antoniozziego (PPE-DE) do Komisji (12 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji języka włoskiego i sprawozdania grupy ekspertów
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0763/08 (ES) skierowane przez: Marię Badię i Cutchet (PSE) do Rady (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: mobilności pracowników i wspierania nauki języków europejskich
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0764/08 (ES) skierowane przez: Marię Badię i Cutchet (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: mobilności pracowników i wspierania nauki języków europejskich
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0765/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: swobody kontraktowej piłkarzy zawodowych w UE
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0766/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony pracowników żeglugi morskiej w Grecji
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0767/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: możliwego przekroczenia budżetu w związku ze współfinansowanymi przedsięwzięciami greckie-
go Ministerstwa Kultury
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0768/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: technologii zapobiegania kolizjom
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0769/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony danych
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0770/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: elektronicznej kontroli stabilności
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0771/08 (PL) skierowane przez: Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka (UEN) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: budowy gazociągu północnego i jej alternatywy
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0772/08 (RO) skierowane przez: Dacianę Octavię Sârbu (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego wyrębu i jego wpływu na klimat
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-0773/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rozbudowy portu w Alicante
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 13.11.2008C 291 /122

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



E-0774/08 (ES) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE), Marco Pannellę (ALDE) i Willy’ego Meyera
Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niezgodnego z prawem zwolnienia Kościoła katolickiego w Hiszpanii z podatku od budynków,
prac i terenów budowlanych (ICIO)
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0775/08 (ES) skierowane przez: Elenę Valenciano Martínez-Orozco (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zamknięcia pisma dla kobiet „Zanan” w Iranie
Odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)

E-0776/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informacji o miejscu wykonania połączeń na numer 112 i informacji dla obywateli
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0777/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ograniczonego i niewystarczającego informowania o zagadnieniach dotyczących UE
w europejskich mediach
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0778/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystania gruntów w Elaionas (Attyka)
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0779/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Kościoła w Grecji i WRW
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0780/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: finansowania samorządów lokalnych
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0781/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: finansowania sporządzania map lasów w Grecji
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0782/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dominacji sieci supermarketów na rynku
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

P-0783/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przedsięwzięcia AIDCO S/ACP SL87: szpitala w Serabu (Sierra Leone)
Odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0784/08 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: naruszania przepisów dyrektywy Rady mającej na celu zapobieganie praktyce obcinania ogonów
u świń
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0785/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: probiotyków
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-0786/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: równouprawnienia dalitów w Indiach
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0787/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ataków hinduistycznych ekstremistów na chrześcijan
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0788/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego nakazu aresztowania
Odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)

E-0789/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: naruszania przepisów UE
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0790/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Michaiła Kasjanowa
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0791/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: procedur dotyczących naruszeń przepisów
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0792/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niskich standardów w bułgarskich domach dziecka
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-0793/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stron internetowych dotyczących samobójstw
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0794/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania Sawa Waia
Odpowiedź Komisji (5 marca 2008 r.)

E-0795/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: handlu dziećmi
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0796/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przestępstw popełnianych przez obywateli rumuńskich w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (29 lutego 2008 r.)

E-0797/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: groźby Iranu wobec Holandii
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)
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E-0798/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aresztowań działaczy praw człowieka w Iranie
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0799/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: prawa wspólnotowego jako przyczyny upadku banku Northern Rock
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-0800/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ukamienowania kobiet w Iranie
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

E-0801/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ptaków na Cyprze
Wspólna odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0802/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnych polowań na ptactwo na Cyprze
Wspólna odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0803/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przewlekłych obturacyjnych chorób płuc
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0804/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wspólnotowej misji pokojowej w Czadzie
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-0805/08 (IT) skierowane przez: Vittoria Agnoletta (GUE/NGL) i Roberto Musacchia (GUE/NGL) do
Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przedłużenia przez Komisję okresu obowiązywania zezwolenia na stosowanie azbestu w produkcji
przemysłowej
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0806/08 (IT) skierowane przez: Lukę Romagnolego (NI) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Nietzschego
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0807/08 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niskich cen skupu żywca
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-0808/08 (ES) skierowane przez: Rosę Miguélez Ramos (PSE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aktów wandalizmu skierowanych przeciwko hiszpańskim samochodom ciężarowym we Francji
Odpowiedź Komisji (17 marca 2008 r.)

P-0809/08 (EL) skierowane przez: Emmanouila Angelakasa (PPE-DE) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przekraczania czasu przeznaczonego na reklamy przez kanały telewizyjne
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)
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P-0810/08 (SV) skierowane przez: Hélène Goudin (IND/DEM) do Komisji (14 lutego 2008 r.)
Dotyczy: fosforanów w detergentach
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0811/08 (ES) skierowane przez: Jaime’a Mayora Oreję (PPE-DE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dobrych praktyk w dziedzinie polityki rodzinnej
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0812/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) i Karin Scheele (PSE) do Rady
(18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprzedaży broni dla Maroka
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0813/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) i Karin Scheele (PSE) do Komisji
(18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprzedaży broni dla Maroka
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0814/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) i Elenę Valenciano Martínez-Orozco
(PSE) do Rady (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania Riada Seïfa i pozostałych sygnatariuszy deklaracji z Damaszku
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0815/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) i Elenę Valenciano Martínez-Orozco
(PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania Riada Seïfa i pozostałych sygnatariuszy deklaracji z Damaszku
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-0816/08 (DE) skierowane przez: Othmara Karasa (PPE-DE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony praw własności intelektualnej do artykułów w prasie, Internecie, programów radiowych i
telewizyjnych
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-0817/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystywania energii wiatru w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0818/08 (EL) skierowane przez: Anni Podimatę (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: spadku inwestycji w nowe technologie w Grecji
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0819/08 (EN) skierowane przez: Claude’a Moraesa (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: praw dzieci w traktacie reformującym
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0820/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: polityki UE w dziedzinie krajobrazu
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0821/08 (EN) skierowane przez: Baroness Nicholson of Winterbourne (ALDE) do Komisji
(18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wyburzenia domów repatriantów brytyjskich w Hiszpanii
Wspólna odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)
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E-0822/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przebiegu linii TGV Porto-Vigo
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0823/08 (RO) skierowane przez: Magora Imre Csibiego (ALDE) i Cristiana Silviu Buşoi (ALDE) do
Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji opartej na kryterium pochodzenia
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

P-0824/08 (EL) skierowane przez: Rodi Kratsę-Tsagaropoulou (PPE-DE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: współpracy gospodarczej między Unią Europejską i Radą Współpracy Państw Zatoki Perskiej
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0826/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (19 lutego 2008 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa konsumentów i sprawy Deana Galleya
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-0827/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (19 lutego 2008 r.)
Dotyczy: cen energii w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0828/08 (EN) skierowane przez: Nirja Devę (PPE-DE) do Komisji (19 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dostępu do leków
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0829/08 (IT) skierowane przez: Mario Maura (PPE-DE) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania księdza Sandro De Pretis i prześladowań kościoła katolickiego w Dżibuti
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-0830/08 (IT) skierowane przez: Mario Maura (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania księdza Sandro De Pretis i prześladowań kościoła katolickiego w Dżibuti
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0831/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: cła antydumpingowego i żarówek energooszczędnych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0834/08 (NL) skierowane przez: Kartikę Tamarę Liotard (GUE/NGL) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: możliwości odstępstwa ze względu na przekonania od przepisów dotyczących znakowania bydła
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0835/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: łamania prawa do sądu w sprawie Mirosławy Morozińskiej
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-0836/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Valle (PSE) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wrogiej postawy rebeliantów w Sudanie wobec międzynarodowych sił pokojowych
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)
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E-0837/08 (DE) skierowane przez: Rebekę Harms (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pożyczki przyznanej koncernowi Urenco przez EBI
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0838/08 (DE) skierowane przez: Rebekę Harms (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: inwestycji EBI szkodliwych dla środowiska
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0839/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: korupcji w koncernie Siemens
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-0840/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Olympic Airways i oświadczenia komisarza Jacquesa Barrota
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0841/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rozwiązania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0842/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skalistej wysepki Imia
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0843/08 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: udzielania zamówień publicznych: wykorzystywania przez Radę jaj kurzych
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-0844/08 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: metod wykrywania biotoksyn w mięczakach: metody wysokoczułej chromatografii cieczowej
(HPLC), tzw. metody Lawrence’a
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0845/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: oficjalnego wezwania do interwencji skierowanego do Komisji
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-0846/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wolności religijnej w Indiach
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

E-0847/08 (EN) skierowane przez: Rebekę Harms (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zagrożenia związanego ze składowaniem przez Rosjan odpadów radioaktywnych na Półwyspie
Kolskim
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0848/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: oświadczenia premiera Turcji
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)
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E-0849/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: oświadczenia premiera Turcji
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0850/08 (SV) skierowane przez: Åsę Westlund (PSE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: oceny oddziaływania na klimat pojazdów napędzanych etanolem i ewentualnego włączenia do
przyszłych przepisów środków na rzecz produkcji takich pojazdów
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-0851/08 (DE) skierowane przez: Anję Weisgerber (PPE-DE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: naruszenia art. 28 i 29 Traktatu WE związanego z sektorowym zakazem ruchu w Austrii
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0852/08 (EN) skierowane przez: Julesa Maatena (ALDE) i Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji
(21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: cenzury Internetu i europejskiego odpowiednika Global Online Freedom Act
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0853/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: programu partnerstwa Comenius między szkołami
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0854/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: biopaliw i krajów rozwijających się
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0855/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skutków ekologicznych stosowania biopaliw
Odpowiedź Komisji (10 czerwca 2008 r.)

E-0856/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: celów związanych z biopaliwami
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-0857/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawozdania Komitetu Nadzoru OLAF-u dotyczącego niedoskonałości w funkcjonowaniu OLAF-
u
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0858/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niedostatecznego nadzoru nad OLAF-em
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0859/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przestrzegania przez OLAF ochrony anonimowości demaskatorów z Komisji
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-0860/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dochodzenia biura dochodzeniowo-dyscyplinarnego: domniemanych nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu OLAF-u, nominacji dwóch dyrektorów
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)
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E-0861/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kalendarzy OLAF-u – wersja 1
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-0862/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kalendarzy OLAF-u– wersja 2
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-0863/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: statusu regulaminowego dyrektora OLAF-u
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0864/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pomocy OLAF-u dla krajowych organów sądowych
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0865/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rzecznika OLAF-u; bezwzględnego związku z krajowymi organami sądowymi
Odpowiedź Komisji (16 maja 2008 r.)

E-0866/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: weekendowych misji członków OLAF-u
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-0867/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wyboru dyrektora OLAF-u
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-0868/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: procedur dyscyplinarnych w sprawie Eurostatu
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-0869/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nadużyć wykrytych przez OLAF w Komitecie Regionów
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0870/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących OLAF-u
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-0871/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: programu likwidacji przestarzałych instalacji jądrowych realizowanego przez WCB
Wspólna odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-0872/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: programu likwidacji przestarzałych instalacji jądrowych realizowanego przez WCB (ciąg dalszy)
Wspólna odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)
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E-0873/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: jednoczesnego powołania urzędnika na stanowisko Dyrektora Instytutu Energii w Petten i
kierownika jednostki pełniącej funkcję jednostki w Isprze
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-0874/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: doświadczenia noszącego cechy eugeniki
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0875/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sił EUFOR w Czadzie
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

P-0876/08 (FR) skierowane przez: Bernadette Bourzai (PSE) do Komisji (15 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji przez Francję dyrektywy 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

E-0877/08 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wspólnoty asyryjskiej w Iraku
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-0878/08 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: integracji społeczności romskiej
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0879/08 (EN) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przedstawicieli OLAF-u w ONZ
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-0880/08 (NL) skierowane przez: Dirka Sterckxa (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przemieszczania między państwami członkowskimi opakowań przemysłowych do ponownego
wykorzystania: stosowania rozporządzenia (WE) nr 1013/2006
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

P-0881/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Rady (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wydarzeń w Kraju Basków
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-0882/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wymiany językowej dla młodych Europejczyków
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0883/08 (FR) skierowane przez: Anne Laperrouze (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: budowy rozległego ośrodka magazynowania i unieszkodliwiania odpadów
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0884/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nakładu, dystrybucji i ceny „Eurinfo”
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
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E-0885/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: swobody redakcyjnej w przypadku „Eurinfo”
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0886/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wiarygodności i jakości „Eurinfo”
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

P-0887/08 (EL) skierowane przez: Marię Eleni Koppę (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: handlu ludźmi
Odpowiedź Komisji (10 marca 2008 r.)

P-0888/08 (EN) skierowane przez: Bairbre de Brún (GUE/NGL) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: odpowiedzialności dostawców Internetu i zasady usługi powszechnej
Odpowiedź Komisji (12 marca 2008 r.)

P-0889/08 (IT) skierowane przez: Francesco Enrico Speroniego (UEN) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: odpowiedzialności zarządzających spółkami notowanymi na giełdzie i pogwałcenia zasad wspól-
notowych swobodnego przepływu kapitałów i swobody prowadzenia działalności gospodarczej
Wspólna odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

E-0890/08 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: produkcji integrowanej
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0891/08 (DE) skierowane przez: Elisabeth Jeggle (PPE-DE) i Andreasa Schwaba (PPE-DE) do Komisji
(25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zniesienia kwarantanny mającej zastosowanie w przypadku zachodniej kukurydzianej stonki
korzeniowej
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0892/08 (EN) skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: informowania obywateli na temat numeru 112
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0893/08 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przepisów regulujących zmiany w finansach publicznych krajów AKP w ramach umów o
partnerstwie gospodarczym
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0894/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: podjęcia działań w związku z masowym zabijaniem wielorybów w Japonii
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0895/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystania przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy udzielanej pasażerom przez prze-
woźników lotniczych
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0896/08 (RO) skierowane przez: Cătălina-Ioana Nechifora (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: aktualnego stopnia wykorzystania funduszy strukturalnych i funduszu spójności
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)
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E-0897/08 (FI) skierowane przez: Samuliego Pohjamo (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wymiaru północnego i strategii dla Bałtyku
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0898/08 (DE) skierowane przez: Renate Sommer (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zniesienia zakazu noszenia chusty przez studentki na uniwersytetach w Turcji
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0899/08 (EN) skierowane przez: Fionę Hall (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: podatku VAT od energii elektrycznej płaconego przez lokatorów
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0900/08 (EN) skierowane przez: Struana Stevensona (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pomocy finansowej dla hodowców trzody chlewnej we Francji
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0901/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: szkodliwych substancji w produktach dla dzieci
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0902/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kontroli celnych na przejściu granicznym w Zgorzelcu/Görlitz
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0903/08 (RO) skierowane przez: Dacianę Octavię Sârbu (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stosowania dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
(IPPC) przez spółkę SC Sometra SA w Copşa Mică (Rumunia)
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

P-0904/08 (EN) skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kwestii natury etycznej w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

P-0905/08 (NL) skierowane przez: Esther De Lange (PPE-DE) do Komisji (18 lutego 2008 r.)
Dotyczy: badań naukowych nad klimatem w kontekście sieci Natura 2000
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-0906/08 (ES) skierowane przez: Rosę Miguélez Ramos (PSE) do Rady (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: polowań na wieloryby w Japonii
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-0907/08 (DA) skierowane przez: Anne E. Jensen (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: planu generalnego dotyczącego zwiększenia zdolności przepustowych portów lotniczych
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0908/08 (DE) skierowane przez: Christę Prets (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji ofiar handlu kobietami, które decydują się zeznawać w procesach w UE
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)
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E-0909/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: środków z Komisji na rzecz organizacji pozarządowych w Grecji
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0910/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ilustracji na banknotach euro
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

P-0911/08 (DA) skierowane przez: Ole Christensena (PSE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: koordynacji systemów prawnych i przepisów prawa pracy w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

P-0912/08 (DE) skierowane przez: Evę Lichtenberger (Verts/ALE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obliczania zysków i płatności z odsetek na rachunkach rządowych zgodnie z europejskim
systemem rachunków (ESA 95)
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-0913/08 (DE) skierowane przez: Mathieu Groscha (PPE-DE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: czasowego charakteru kabotażu w transporcie drogowym
Odpowiedź Komisji (24 czerwca 2008 r.)

P-0914/08 (EN) skierowane przez: Rumianę Jelevą (PPE-DE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: pomocy państwa i problemów w zakresie ochrony środowiska naturalnego dotyczących spółki
Kremikovtzi AD
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

P-0915/08 (FR) skierowane przez: Guya Bono (PSE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: planu wsparcia i rozwoju sektora baraniny
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

P-0916/08 (IT) skierowane przez: Donatę Gottardi (PSE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: drogi regionalnej SR 10 w regionie Veneto
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

P-0917/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rundy międzynarodowej rozgrywek Premier League
Odpowiedź Komisji (26 marca 2008 r.)

P-0918/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (20 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obniżonej stawki VAT na produkty dla dzieci
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0919/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: monitorowania działań rządu Autonomicznej Wspólnoty Madrytu w odniesieniu do realizacji
prac przy budowie M501
Wspólna odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-0920/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: traktowania wolontariuszy w Palestynie
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)
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E-0921/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: chirurgicznej rekonstrukcji błony dziewiczej
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-0922/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: prawa aborcyjnego w Hiszpanii
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0923/08 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ewentualnej dyskryminacji w odniesieniu do dostępu do konkretnych zawodów
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0924/08 (DE) skierowane przez: Evę Lichtenberger (Verts/ALE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: klasyfikacji szpitali na szczeblu landu jako należących do sektora prywatnego
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0925/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia UE dla usług w zakresie telemedycyny
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0926/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: inicjatywy Komisji dotyczącej sporządzenia europejskiego aktu małych przedsiębiorstw
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-0927/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: prowokacyjnych map używanych przez EURONEWS
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0928/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: danych osobowych obywateli w Internecie
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-0929/08 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy dotyczącej kredytów konsumenckich
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0930/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa przejść dla pieszych
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0931/08 (EN) skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Eden Springs UK Ltd i Mayanot Eden
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0932/08 (EN) skierowane przez: Rumianę Jelevą (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: problemów w zakresie ochrony środowiska naturalnego dotyczących spółki Kremikovtzi AD
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-0933/08 (FI) skierowane przez: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kontroli opłat za wiadomości tekstowe wysyłane za granicę i za transmisję danych przez telefon
komórkowy
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0934/08 (HU) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: harmonizacji ładowarek do telefonów komórkowych
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-0935/08 (HU) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zużycia energii elektrycznej przez urządzenia w trybie czuwania
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-0936/08 (IT) skierowane przez: Antonio Tajaniego (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: czarnej listy 162 żydowskich nauczycieli akademickich we Włoszech
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-0937/08 (IT) skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przedsiębiorstwa Grand Soleil Viviverde
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0938/08 (NL) skierowane przez: Esther De Lange (PPE-DE) i Cornelisa Vissera (PPE-DE) do Komisji
(25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: problemów dotyczących nieletnich grajków ulicznych w Europie
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-0939/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: subsydiów wspólnotowych dla Portucel Viana
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-0940/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stosowania dyrektywy wspólnotowej dotyczącej pracowniczych programów emerytalnych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0941/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-0942/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-0943/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-0944/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)
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E-0945/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-0946/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-0947/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-0948/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-0949/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-0950/08 (ES) skierowane przez: Gerardo Galeote (PPE-DE) do Komisji (25 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia statku New Flame
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

P-0952/08 (DE) skierowane przez: Norberta Glante (PSE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: badań nad alternatywnymi zastosowaniami węgla
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

P-0953/08 (FR) skierowane przez: Pierre’a Pribeticha (PSE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kwalifikowalności inwestycji w energię do wsparcia z EFRR
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

P-0954/08 (IT) skierowane przez: Amalię Sartori (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nierównego traktowania udziałowców publicznych i prywatnych zgodnie z włoskim prawem
administracyjnym
Wspólna odpowiedź Komisji (14 marca 2008 r.)

P-0955/08 (NL) skierowane przez: Dirka Sterckxa (ALDE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: interpretacji pojęcia kabotażu i naruszeń w stosowaniu rozporządzenia (EWG) nr 3118/93 przez
Wielką Brytanię
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

P-0956/08 (EN) skierowane przez: Nickolaya Mladenova (PPE-DE) do Komisji (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: cen połączeń międzynarodowych – w kraju i w roamingu
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0957/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niepokojących poziomów zanieczyszczenia w Madrycie
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-0958/08 (DE) skierowane przez: Jo Leinena (PSE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obszaru specjalnej ochrony – rezerwatu przyrody Saar-Steilhänge-Lutwinauswald
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-0959/08 (DE) skierowane przez: Othmara Karasa (PPE-DE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy 2007/46/WE ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przy-
czep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów –

szybkiej likwidacji luk w przepisach
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0960/08 (FR) skierowane przez: Marie-Noëlle Lienemann (PSE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zakazu obecności GMO w uprawach ekologicznych
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-0961/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia biurokracji dla lokalnych sklepów w UE
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-0962/08 (SV) skierowane przez: Åsę Westlund (PSE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zmniejszenia emisji dwutlenku węgla pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

P-0963/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Rady (21 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stosowania podtapiania przez CIA
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-0964/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bonde (IND/DEM) do Rady (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Laval-Vaxholm
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-0965/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bonde (IND/DEM) do Rady (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Laval-Vaxholm
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-0966/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bonde (IND/DEM) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Laval-Vaxholm
Wspólna odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-0967/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bonde (IND/DEM) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Laval-Vaxholm
Wspólna odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-0968/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bonde (IND/DEM) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Laval-Vaxholm
Wspólna odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-0969/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bonde (IND/DEM) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sprawy Laval-Vaxholm
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
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E-0970/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy 2003/10/WE do prawa greckiego
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0971/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy 2004/107/WE do prawa greckiego
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0972/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy 2004/113/WE do prawa greckiego
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-0973/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rozporządzenia dotyczącego połączeń i wiadomości w roamingu
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0974/08 (EL) skierowane przez: Anni Podimatę (PSE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: krajowych planów działań na rzecz efektywności energetycznej
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0975/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (26 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ulepszenia przepisów dotyczących konkurencji na rynkach państw członkowskich
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-0976/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: absurdalności pojęcia wspólnej polityki zagranicznej UE
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-0977/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dalszych obaw dotyczących fluorku
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-0978/08 (EN) skierowane przez: Mary Lou McDonald (GUE/NGL) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Europejskiej Agencji Obrony
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-0979/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego transportu zwierząt
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-0980/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Rady (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: belgijskiego prawa i Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-0981/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: belgijskiego prawa i Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)
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E-0982/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia dyrektywy 2000/78/WE
Odpowiedź Komisji (16 maja 2008 r.)

E-0983/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wolności prasy w Turcji
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-0984/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w dziedzinie praw człowieka w Wietnamie
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-0985/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: kampanii reklamowych i Komisji
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2008 r.)

E-0986/08 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: odstępstwa od dyrektywy dotyczącej azotanów
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-0987/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Valle (PSE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przywrócenia kary śmierci w Gwatemali
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-0988/08 (ES) skierowane przez: Rosę Miguélez Ramos (PSE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dystrybucji produktów owocowych i warzywnych do szkół i organizacji charytatywnych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0989/08 (ES) skierowane przez: Javiera Moreno Sáncheza (PSE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wznowienia negocjacji w sprawie porozumienia o partnerstwie UEMERCOSUR
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0990/08 (ES) skierowane przez: Maríę Sornosę Martínez (PSE), Inés Ayalę Sender (PSE), Franciscę
Pleguezuelos Aguilar (PSE), Maríę Isabel Salinas Garcíę (PSE) i Luisa Yañeza-Barnuevo Garcíę (PSE) do
Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: konsekwencji niepodjęcia przez władze Gibraltaru działań w związku z katastrofą statku New
Flame
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-0991/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: orzeczenia Sądu Najwyższego regionu Madrytu w sprawie M-501
Wspólna odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-0992/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rurociągu Burgas-Alexandroupolis
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-0993/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: roli władz lokalnych w krajowych strategicznych ramach odniesienia 2007-2013
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
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E-0994/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: grzywien za naruszenia przepisów kodeksów drogowych państw członkowskich
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-0995/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: badań toksykologicznych i REACH
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-0996/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony przez UE praw mniejszości zamieszkującej region Friuli-Wenecja Julijska przed centra-
lizmem władz w Rzymie
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-0997/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: handlu ludźmi
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-0998/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego systemu wsparcia upraw lnu i konopi
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-0999/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: niespodziewanych, trudnych do uniknięcia opłat dotykających zazwyczaj młodych użytkowników
telefonów komórkowych na skutek międzynarodowych ofert dotyczących „darmowych” dzwonków
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1000/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: celu i korzyści z obecnych konsultacji z podmiotami z sektora radiofonii i telewizji dotyczących
komunikatu w sprawie stosowania zasad pomocy państwa do usług publicznego nadawania z 2001 r.
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1001/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: rozwoju ram publicznej radiofonii i telewizji w Unii Europejskiej, Rady Europy i sprzeczności
z planami dotyczącymi oceny ex ante nowych usług
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1002/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: możliwości znacznej poprawy transportu kolejowego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Mace-
donii dzięki zakupowi holenderskich wagonów motorowych z silnikiem Diesla
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1003/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stosowania szariatu w Wielkiej Brytanii i UE
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-1004/08 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE), Nirja Devę (PPE-DE), Luisę Morgantini
(GUE/NGL) i Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (27 lutego 2008 r.)
Dotyczy: szpitala w Serabu (Sierra Leone)
Odpowiedź Komisji (19 marca 2008 r.)

E-1005/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Rady (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego funduszu na rzecz ochrony obywateli, którym grożą ekstremiści
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)
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E-1006/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego funduszu na rzecz ochrony obywateli, którym grożą ekstremiści
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1007/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: Kuby – aresztowania Eliécera Ávili Sicilii
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1009/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatonięcia frachtowca „New Flame”
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-1010/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: przedsięwzięcia budowy autostrady „Via Parque Norte” w Walencji
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1011/08 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: etykiet dotyczących zużycia energii przez urządzenia gospodarstwa domowego
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-1012/08 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: ochrony delfinów
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-1013/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: uregulowania usług wysyłania wiadomości tekstowych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1015/08 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: różnych cen i ofert firm – „tylko dla nowych klientów”
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-1016/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: mianowania nowego kierownika działu odpowiedzialnego za usługi socjalne we Wspólnym
Centrum Badawczym w Isprze
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1017/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zatrudniania pracowników kontraktowych we Wspólnym Centrum Badawczym i stosowania
przepisów regulaminu pracowniczego w odniesieniu do przydzielania zadań
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1018/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe dla urzędników z grupy zaszeregowania AD we Wspól-
nym Centrum Badawczym
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1019/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: naboru pracowników kontraktowych we Wspólnym Centrum Badawczym
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)
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E-1020/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: stosowania programu CATS we Wspólnym Centrum Badawczym
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1021/08 (FR) skierowane przez: Paula van Buitenena (Verts/ALE) do Komisji (29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: programu likwidacji instalacji jądrowych Wspólnego Centrum Badawczego
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1022/08 (IT) skierowane przez: Giuseppe Garganiego (PPE-DE) i Antonio Tajaniego (PPE-DE) do Komisji
(29 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zakazu wyłącznego przedstawicielstwa
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1025/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(4 marca 2008 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa na morzu: zatonięcia frachtowca „New Flame”
Wspólna odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-1026/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wygaśnięcia systemu kwot mlecznych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1027/08 (EL) skierowane przez: Emmanouila Angelakasa (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: handlu przez Internet – transakcji elektronicznych
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1028/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wniosku krajowego urzędu ds. gazu ziemnego (D.EP.A.) dotyczącego przebiegu gazociągu łączą-
cego Grecję i Włochy i budowy stacji sprężania na obszarach turystycznych w prefekturze Thesprotia
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1029/08 (EL) skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: informowania obywateli o stosowaniu antybiotyków
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1030/08 (EN) skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: sektora telekomunikacji w UE i państwach członkowskich: monitorowania uprawnień do udzie-
lania informacji
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1031/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do
Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: rekordowego stężenia dwutlenku siarki w atmosferze w miastach Galabowo i Dimitrowgrad
w środkowej Bułgarii
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1032/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: praw człowieka w Chinach
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1033/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: praw człowieka w Wietnamie
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)
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E-1034/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: bezdomności
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1035/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: działań Chin w Darfurze
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1036/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: odszkodowania dla obywateli Rumunii, którzy zostali niezgodnie z prawem wydaleni z Włoch
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1037/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: niezgodnego z prawem wydalenia obywateli Rumunii z Włoch
Wspólna odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-1038/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: niezgodnego z prawem wydalenia obywateli Rumunii przez Włochy (II)
Wspólna odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-1039/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: legalności włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy z dnia 29 grudnia 2007 r.
Odpowiedź Komisji (18 marca 2008 r.)

E-1040/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1041/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: palenia duńskich flag w Pakistanie
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1042/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w Kosowie
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-1043/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: kary śmierci dla „czarownicy” w Arabii Saudyjskiej
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

E-1044/08 (FR) skierowane przez: Claude’a Turmesa (Verts/ALE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji przez Wielkie Księstwo Luksemburga dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw
członkowskich
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1046/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: kosztów cukrzycy
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
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E-1047/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wskazówek dietetycznych dla diabetyków
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1048/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: dżihadu i nowych technologii
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1049/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: walki z malarią
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1050/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: bojkotu igrzysk olimpijskich w Chinach i kryzysu w Darfurze
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1051/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: igrzysk olimpijskich w Chinach i kryzysu w Darfurze
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1052/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia wspólnotowego na rzecz handlu
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1053/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: rozszerzenia programu ERASMUS
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1054/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia tradycyjnego handlu na obszarach wiejskich
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1055/08 (RO) skierowane przez: Cristiana Silviu Buşoia (ALDE) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: funkcjonowania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w Europie Południowo-Wschodniej
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1056/08 (RO) skierowane przez: Cristiana Silviu Buşoia (ALDE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: funkcjonowania Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w Europie Południowo-Wschodniej
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1058/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: niepodległości Kosowa i chaosu: czy zmierzamy w kierunku czystych etnicznie państw na
Bałkanach?
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1059/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: sporu terytorialnego między Etiopią a Erytreą: prześladowania sił pokojowych ONZ przez Erytreę
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)
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E-1060/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia programów praktyk i staży zawodowych itp. dla młodzieży w Grecji w latach 2000-
2006
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1061/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: komunikatu Komisji w sprawie kontroli granic zewnętrznych UE
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1062/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: przedłużenia umowy koncesyjnej dotyczącej międzynarodowego portu lotniczego w Atenach
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1063/08 (EL) skierowane przez: Anni Podimatę (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: odsetka kobiet w nauce i technice
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1064/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (monitorów LCD)
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1065/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Margrete Auken (Verts/ALE)
do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: Bułgarii: nieuwzględnienia strefy buforowej Riły w wykazie Natura 2000
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1067/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: programu PAI (La Nucía, Alicante)
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1068/08 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: zobowiązania państw członkowskich do ochrony bezpieczeństwa i wolności myśli swoich
obywateli
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1069/08 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: zobowiązania państw członkowskich do ochrony bezpieczeństwa i wolności myśli swoich
obywateli
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1070/08 (DE) skierowane przez: Vurala Ögera (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: pracy dzieci na polach bawełny w Uzbekistanie
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1071/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: odpadów w morzach Grecji
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1072/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: zachęcania młodych ludzi przez Internet do pornografii i sadyzmu
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)
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E-1073/08 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE), Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) i Karin
Scheele (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: połowów w ramach umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Marokiem
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1074/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: skandalicznych stron internetowych
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1075/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: choroby niebieskiego języka
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1076/08 (FR) skierowane przez: Roberta Goebbelsa (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowanej przez Eurostat metody obliczania regionalnego PKB na mieszkańca
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1077/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: Dnia Pamięci i naruszenia podstawowych wolności
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1078/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: Dnia Pamięci i naruszenia podstawowych wolności
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1079/08 (IT) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: rozporządzenia z mocą ustawy nr 154 z dnia 10 sierpnia 2007 r. – wdrożenia dyrektywy
2004/114/WE w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów,
udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1080/08 (IT) skierowane przez: Francesco Enrico Speroniego (UEN) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: lotniska Malpensa
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

E-1081/08 (NL) skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: więźniów politycznych na Kubie
Odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1082/08 (NL) skierowane przez: Jana Muldera (ALDE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: europejskich środków na rzecz walki z BSE i chorobą niebieskiego języka
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1083/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: odnowienia karnetów InterRail na europejskich kolejach i wyłączenia państw bałtyckich, Irlandii
Północnej i przyszłych państw członkowskich UE na Bałkanach Zachodnich
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1084/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: apelu organizacji pozarządowych działających w Bośni i Hercegowinie o zwrócenie większej
uwagi na prawa Romów, zintegrowany system szkolnictwa, tendencje autorytarne oraz komisję prawdy
i pojednania
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL13.11.2008 C 291 /147

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



E-1085/08 (NL) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wprowadzenia obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej budynków w Holandii
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1086/08 (SV) skierowane przez: Åsę Westlund (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: oceny funkcjonowania wspólnej polityki rybackiej
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1087/08 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: partnerstw cywilnych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1088/08 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: rabatów na bilety lotnicze dla biur podróży
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1089/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: praw człowieka w Uzbekistanie
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1090/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: Wietnamu
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1091/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dostępu do dokumentów organów UE
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-1092/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: hałasu na lotniskach
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1093/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: sojuszu na rzecz rodzin
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

P-1100/08 (EN) skierowane przez: Josepha Muscata (PSE) do Komisji (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: nabycia linii lotniczej
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

P-1101/08 (EN) skierowane przez: Jána Hudacký’ego (PPE-DE) do Komisji (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji niektórych gmin starających się o przyznanie środków z funduszy strukturalnych
na Słowacji
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

P-1102/08 (PL) skierowane przez: Adama Gierka (PSE) do Komisji (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: w sprawie środków unijnych dla rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)
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P-1103/08 (SV) skierowane przez: Åsę Westlund (PSE) do Komisji (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obecności mikotoksyny w ryżu
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1104/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(5 marca 2008 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa morskiego: obowiązkowego systemu informacyjnego Wetrep
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1105/08 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: pogwałcenia zasady równego traktowania w Hiszpanii – uprawnień do zniżki przy regularnym
korzystaniu z usług transportu lotniczego i morskiego
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1106/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1107/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1108/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1109/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1110/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1111/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1112/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1113/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu z Lizbony
Wspólna odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1114/08 (EL) skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: bioróżnorodności i egzotycznych gatunków
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)
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E-1115/08 (EL) skierowane przez: Katerinę Batzeli (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: kwestii bawełny w ramach dauhańskiej rundy negocjacji
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1116/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zniesienia kary śmierci na świecie
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1117/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zniesienia kary śmierci na świecie
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1118/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: 116000 – europejskiego numeru alarmowego dla zaginionych dzieci
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1119/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy dotyczącej azbestu
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1120/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomocy na rzecz przestrzegania rozporządzenia 2286/2003 Komisji
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1121/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy dotyczącej procedur azylowych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1122/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: podstawowych świadczeń zdrowotnych i nauczania w ramach KDS dla Afryki, Karaibów
i Pacyfiku
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1123/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zmiany zachowań pewnej grupy dzieci i stosowania niektórych barwników spożywczych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1124/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Giselę Kallenbach (Verts/ALE)
do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: opóźnienia w odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych Bułgarii
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1125/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: przyszłego paktu na rzecz zdrowia psychicznego
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1126/08 (HU) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu stosowania toreb reklamowych nie ulegających biodegradacji
Wspólna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 13.11.2008C 291 /150

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



E-1127/08 (NL) skierowane przez: Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: uznawania „Vulnerable Load Card”
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1128/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: Multibanco – prowizji od wypłat w bankomatach
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1129/08 (DE) skierowane przez: Karla von Wogau (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego koordynatora projektu TEN-T nr 24 dotyczącego połączenia kolejowego Lyon/Ge-
nua-Bazylea-Duisburg-Rotterdam/Antwerpia
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1130/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: szykanowania i prześladowania w miejscu pracy
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1131/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: ośrodków terapii jąkania
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1132/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: turystyki seksualnej o charakterze pedofilskim
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1133/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dzieci korzystających z pomocy publicznej w Bułgarii
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1134/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: walki z korupcją w sektorze prywatnym w Irlandii
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1135/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zwalczania handlu ludźmi
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1136/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: upamiętnienia Jima Connella, bojownika o prawa pracownicze
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1137/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: sprawozdania Komisji na temat wspólnotowej pomocy finansowej dla europejskich portów
lotniczych
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1138/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: legalności stosowania promieni rentgenowskich do wykrywania nielegalnych imigrantów w Calais
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-1139/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: poparcia dla traktatu z Lizbony udzielonego przez brytyjską organizację charytatywną po
otrzymaniu pomocy UE
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1140/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: stałego komitetu ds. bezpieczeństwa wewnętrznego
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1141/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: finansowania wspólnotowego organizacji pozarządowych
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1142/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: usług użyteczności publicznej będących w posiadaniu spółek zagranicznych
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1143/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowania Karty Praw Podstawowych w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1144/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: spowolnienia rozwoju gospodarczego powodowanego przez emigrację
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1145/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: kosztów członkostwa w UE po utracie obniżki
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-1146/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: „europejskiej przygody”
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1147/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: warunkowej ratyfikacji traktatu z Lizbony przez Wielką Brytanię
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1148/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: niedostępności i nieczytelności tekstu traktatu z Lizbony
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1149/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: prawdziwego przedmiotu traktatu z Lizbony
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1150/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: komentarzy „The Economist” w sprawie brytyjskiego członkostwa w UE
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)
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E-1151/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: pierwszeństwa prawa po ratyfikacji traktatu z Lizbony
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2008 r.)

E-1152/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: umów o repatriacji ze Stanami Zjednoczonymi
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1153/08 (IT) skierowane przez: Gianniego Pittellę (PSE) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: prawa zrzeszania się
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1154/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: regulaminu wewnętrznego Rady
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1155/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: składowiska azbestu w Crumlin w Irlandii Północnej
Odpowiedź Komisji (11 czerwca 2008 r.)

E-1156/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: amalgamatu dentystycznego
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1157/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: odstępstw na mocy art. 24 rozporządzenia w sprawie produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1158/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: raka piersi
Wspólna odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1159/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 69 roku życia
Wspólna odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1160/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wspólnych praw dla pracowników migrujących
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1161/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: przedszkoli przyzakładowych
Wstępna odpowiedź Komisji (11 marca 2008 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (24 czerwca 2008 r.)

E-1162/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: planu rekompensat dla rybaków zajmujących się połowem tuńczyka białego przy pomocy
pławnicy dryfującej
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)
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E-1163/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: skargi nr CP 237/2007
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1164/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: kosztów związanych z odbywaniem stażu pedagogicznego przez nauczycieli
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1165/08 (EN) skierowane przez: baronessę Sarah Ludford (ALDE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zniżek dla osób niepełnosprawnych udzielanych przez koleje europejskie
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1166/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: programów telewizyjnych z napisami
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1167/08 (EN) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE), Françoise Grossetête (PPE-DE), Glenys Kinnock
(PSE), Lindę McAvan (PSE), Karin Scheele (PSE), Julesa Maatena (ALDE), Adamosa Adamou (GUE/NGL),
Glenis Willmott (PSE), Marię Martens (PPE-DE), Genowefę Grabowską (PSE), Gyula Hegyi (PSE), Umberto
Guidoni (GUE/NGL) oraz Thijs Berman (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: badań klinicznych w krajach rozwijających się
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

P-1168/08 (DA) skierowane przez: Sørena Bo Søndergaarda (GUE/NGL) do Rady (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: obowiązków Komisji w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej milion obywateli
Odpowiedź Rady (17 marca 2008 r.)

P-1169/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Lambrinidisa (PSE) do Komisji (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: zawarcia umowy dwustronnej między Grecją a Stanami Zjednoczonymi w sprawie programu
bezwizowego
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

P-1170/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: możliwego pogwałcenia zasad konkurencji
Odpowiedź Komisji (28 marca 2008 r.)

P-1171/08 (FR) skierowane przez: Benoît Hamona (PSE) do Komisji (28 lutego 2008 r.)
Dotyczy: urządzenia do odstraszania nastolatków „Mosquito”
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

E-1172/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wniosku dyrektywy dotyczącej dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1173/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy 2006/54/WE i świadczeń rodzinnych
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1174/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wprowadzenia substancji niebezpiecznych do środowiska wodnego w Irlandii
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)
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E-1175/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji stosowanej przez państwo członkowskie wobec swoich obywateli
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1176/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wody pitnej w Irlandii
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1177/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: pozwoleń na zamieszkanie w Irlandii
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1178/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: „dys”kryminacji i wykluczenia społecznego dzieci „dys-”
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1180/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: oceny oddziaływania na środowisko dróg prywatnych w Irlandii
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1181/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: finansowania wspólnotowego na rzecz grupowego systemu odwadniającego w północnym Du-
blinie
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1183/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomocy wspólnotowej na rzecz kampanii WHO w dziedzinie zdrowia
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1184/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: European City Guide
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1185/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: europejskiej konferencji poświęconej chorobie Alzheimera
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1186/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: systemu ostrzegania na skalę europejską w przypadku uprowadzeń dzieci
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1187/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: nieobjęcia Irlandii badaniem dotyczącym przestrzegania europejskich dyrektyw środowiskowych
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1188/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w ramach dyrektywy Seveso w Irlandii
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)
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E-1189/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: analizy dotyczącej kukurydzy MON 863
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1190/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: finansowania Nadzwyczajnego Trybunału dla Sierra Leone
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-1191/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji i przestrzegania przez Francję dyrektywy w sprawie prawa pobytu
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1192/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: środków przeznaczonych na finansowanie grup zajmujących się dziećmi dotkniętymi ADHD
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1193/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: ukrytych opłat zawartych w cenie biletów lotniczych będących przedmiotem reklamy internetowej
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1194/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: mieszkań
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1195/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego składowania odpadów w lagunach w Ballard, Fermoy, w hrabstwie Cork
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1196/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: międzynarodowej konwencji w sprawie przymusowych zaginięć
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1197/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: Irlandii i spalania odpadów
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1198/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: Irlandii i ochrony warstwy ozonowej
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1199/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: przestrzegania przez Irlandię postanowień wyroku odnoszącego się do dyrektywy ramowej
dotyczącej odpadów w sprawie C-494/01
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1200/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: krajowego planu rozwoju Irlandii oraz dyrektywy SOOŚ
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
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E-1201/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: krajowej strategii Irlandii w zakresie odpadów ulegających biodegradacji
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1202/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dokonania przez Irlandię transpozycji dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji
dotyczących środowiska
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1203/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dokonania przez Irlandię transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych
państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1204/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dokonania przez Irlandię transpozycji dyrektywy dotyczącej równego traktowania osób bez
względu na pochodzenie rasowe i dyrektywy dotyczącej równego traktowania w zakresie zatrudnienia
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1205/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie składowania odpadów oraz Irlandii
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1206/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: likwidacji spółki Transmontagne oraz prawa WE
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1207/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: członkostwa w zarządzie hiszpańskiego klubu golfowego
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1208/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zdrowia psychicznego
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1209/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: migreny
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1210/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niepełnosprawnymi
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1211/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia dla osób niepełnosprawnych i opieki nad nimi
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1212/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: opieki nad osobami starszymi
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
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E-1213/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: opieki psychiatrycznej w Serbii
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1214/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: przestępstw popełnianych przez obywateli Rumunii
Odpowiedź Komisji (25 marca 2008 r.)

E-1215/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: nierealności wspólnej polityki zagranicznej UE
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1216/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: minimotocykli
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1217/08 (FR) skierowane przez: Benoîta Hamona (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: urządzenia „Mosquito” mającego odstraszać nastolatków
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1218/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowania opatentowanych standardów oprogramowania w administracji publicznej
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1219/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleite (GUE/NGL) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: naruszenia prawa unijnego w związku z planem budowy autostrady M-501 (Madryt, Hiszpania)
Wspólna odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1220/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wprowadzania do obrotu tuńczyka pochodzącego z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulo-
wanych połowów
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1221/08 (DE) skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: projektu 1 w ramach TEN: przeznaczenia tunelu pod przełęczą Brenner (BBT) do przewozu
pasażerów lub towarów
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1222/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: niedofinansowania badań naukowych w Grecji
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-1223/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wpływu działalności człowieka na ekosystemy morskie
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1224/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: środków na różnicowanie działalności rolnej (chartów)
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
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E-1225/08 (EN) skierowane przez: baronessę Sarah Ludford (ALDE) i Renate Weber (ALDE) do Komisji
(5 marca 2008 r.)
Dotyczy: unijnej polityki karnej w świetle proponowanej decyzji ramowej dotyczącej wyroków zaocznych
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1226/08 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: partnerstw cywilnych w Hiszpanii
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1227/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: wolności politycznej na Białorusi
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1228/08 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zmniejszenia emisji powodowanych przez samoloty stojące w portach lotniczych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1229/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: siódmego programu ramowego
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-1230/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: siódmego programu ramowego
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-1231/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: transportu koni na dużych odległościach: środków unijnych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1232/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: możliwości porównania doświadczeń społeczności imigrantów
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1233/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy dotyczącej nadużyć na rynku
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1234/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zmniejszenia podatków od paliw
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1235/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa transportu
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1236/08 (IT) skierowane przez: Aldo Patriciello (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: odpowiedzi na pytanie dotyczące nieuczciwej konkurencji ze strony japońskiej międzynarodowej
korporacji Asahi Kasei
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
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E-1237/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: przestępczości transgranicznej dotyczącej sklepów
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1238/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: likwidacji wspólnej organizacji rynku lnu i konopi
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1239/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: monitorowania bydła pod kątem BSE: dalszych działań w związku z mapą drogową Komisji
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1240/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: dochodzenia w związku z koncentracją w sektorze supermarketów w UE
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1241/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) i Evę-Britt Svensson (GUE/NGL) do Komisji
(5 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomocy dla prasy w Szwecji
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

P-1242/08 (EN) skierowane przez: Anę Marię Gomes (PSE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu wykonywania przewozów w ramach UE wobec indonezyjskich przewoźników cywilnych
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

P-1243/08 (SV) skierowane przez: Christofera Fjellnera (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu przywozu wołowiny z Brazylii
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

E-1244/08 (EN) skierowane przez: Anę Marię Gomes (PSE) do Rady (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu wykonywania przewozów w ramach UE wobec indonezyjskich przewoźników cywilnych
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1245/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: pracowników agencji pracy czasowej
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1246/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: transferu więźniów przez porty lotnicze w UE
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1247/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: skażenia azotanami
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1248/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: więzienia na północy hrabstwa Dublin
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)
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E-1249/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni ścieków z gospodarstw domowych w Irlandii
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1250/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: przepisu o dobrowolnych świadczeniach emerytalnych w dyrektywie dotyczącej przejęć przedsię-
biorstw
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1251/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: stanu gotowości w sytuacji wystąpienia pandemii grypy
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1252/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: uprawnień emerytalnych policjantów w Irlandii
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1253/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: pozostałości pestycydów w żywności dla niemowląt
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1254/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: Forum Farmaceutycznego
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-1255/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: zanieczyszczeń powodowanych przez azotany pochodzenia rolniczego
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1256/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: konserwowania pępowiny oraz dyrektywy 2006/17/WE
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1257/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Irlandii
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1258/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: działalności wydobywczej w Galway
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1259/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy dotyczącej równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe oraz usług
edukacyjnych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1260/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: wymogów dotyczących rejestrowania zawartych w dyrektywie w sprawie odpadów niebezpiecz-
nych oraz Irlandii
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-1261/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: uregulowania agencji zatrudnienia w Irlandii
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1262/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: rozporządzenia dotyczącego praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności
ruchowej i wyznaczania krajowych organów do stosowania rozporządzenia
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1263/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: delokalizacji i środków unijnych
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1264/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: przewozu szczątków ludzkich
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1265/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: wymogu zdania testu kompetencji w języku irlandzkim obowiązującego nauczycieli, którzy
zdobyli kwalifikacje w innym państwie członkowskim
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1266/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu
ludźmi
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1267/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: bankowości detalicznej
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1268/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: roli i finansowania nadawców publicznych w Irlandii
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1269/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: standardów bezpieczeństwa w ośrodkach turystycznych w Europie
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1270/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: Irlandii: dyrektywy dotyczącej osadów ściekowych
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1271/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: skargi SG/CDC(2007)A/2983
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1272/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: skargi SG/CDC(2007)A/5130
Wspólna odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-1273/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: warunków socjalnych i warunków pracy w europejskim sektorze lotnictwa
Odpowiedź Komisji (30 czerwca 2008 r.)

E-1274/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: specjalnych „unijnych” praw jazdy
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1275/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy dotyczącej szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

P-1276/08 (IT) skierowane przez: Giusto Catanię (GUE/NGL) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: udzielenia zamówienia na usługi zbierania i usuwania stałych odpadów komunalnych w prowincji
Ragusa
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1277/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) i Elenę Valenciano Martínez-Orozco
(PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: propozycji ustanowienia prawnie wiążącej umowy dla legalnych imigrantów
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1278/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: Papui Zachodniej
Odpowiedź Rady (23 maja 2008 r.)

E-1279/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Rady (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: gier wideo pełnych przemocy
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1280/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w
Irlandii
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1281/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: przetwarzania olejów odpadowych w Irlandii
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1282/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: kopalni Tynagh
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1283/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnych złomowisk pojazdów
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1284/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: Irlandii: składowania pod ziemią i dyrektywy w sprawie składowania odpadów
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)
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E-1285/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: systemu monitorowania i informacji o ruchu statków
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1286/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: prawa obywateli UE do głosowania w wyborach do PE w Irlandii
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1287/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: broni stosowanej do manipulowania ludźmi
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1289/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy dotyczącej ogrodów zoologicznych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1290/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: zbadania przypadków naruszenia praw konsumenta w publicznych szpitalach
Wspólna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1291/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: ochrony narażonych odbiorców świadczeń zdrowotnych
Wspólna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1292/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: listy piętnującej publiczne szpitale
Wspólna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1293/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: muzułmanek na koedukacyjnych oddziałach szpitalnych
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1294/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnej imigracji do UE
Odpowiedź Komisji (13 marca 2008 r.)

E-1295/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: ataku na ambasadę brytyjską w Belgradzie
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-1296/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: odwrotnych do zamierzonych skutków stosowania biopaliw
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1297/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: tożsamości europejskiej
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)
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E-1298/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: kremu do twarzy i bezpieczeństwa kobiet na oddziałach koedukacyjnych w publicznych szpita-
lach
Wspólna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

P-1299/08 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: towarzystwa budowlanego Northern Rock i przepisów UE dotyczących pomocy państwa
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-1300/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: nowej fabryki Mercedesa
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1301/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: niemieckiego podatku od kawy
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1302/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: podatku rejestracyjnego w Rumunii
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1303/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: komunikatu Komisji w sprawie stosowania art. 35 traktatu Euratom
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-1304/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: elektrowni węgla brunatnego w Aspra Spitia w Beocji
Wspólna odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1305/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: elektrowni węgla brunatnego w Nea Karvali pod Kawalą
Wspólna odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1306/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: elektrowni węgla brunatnego w Mantoudi na Eubei
Wspólna odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1307/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: innowacyjności w Grecji
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1308/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: przedsiębiorczości kobiet w Grecji
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1309/08 (EN) skierowane przez: Gary’ego Titleya (PSE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktowania koni
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)
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E-1310/08 (EN) skierowane przez: Piię-Noorę Kauppi (PPE-DE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: unijnego rejestru mającego na celu zapobieganie uprowadzeniom dzieci do krajów niebędących
stronami konwencji haskiej
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1311/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: zwierząt w transporcie
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1312/08 (PL) skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji (6 marca 2008 r.)
Dotyczy: nadużywania przez TP S.A. znaczącej pozycji na rynku
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1313/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: drogich i niezrównoważonych biopaliw
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1314/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: niekontrolowanego odstrzału fok
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1315/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Rady (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: apelu do Włoch o zwrot byłym stolicom zrabowanego dziedzictwa historyczno-kulturalnego
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-1316/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: apelu do Włoch o zwrot byłym stolicom zrabowanego dziedzictwa historyczno-kulturalnego
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-1317/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Rady (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: ataków na uchodźców w Słowenii
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1318/08 (IT) skierowane przez: Lucę Romagnolego (NI) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: ataków na uchodźców w Słowenii
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1319/08 (IT) skierowane przez: Marcello Vernolę (PPE-DE) i Adrianę Poli Bortone (UEN) do Komisji
(7 marca 2008 r.)
Dotyczy: gospodarowania odpadami w Kampanii
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

E-1320/08 (NL) skierowane przez: Johana Van Hecke (ALDE) do Rady (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: rolnictwa: rundy dauhańskiej Światowej Organizacji Handlu (WTO)
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1321/08 (NL) skierowane przez: Julesa Maatena (ALDE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: testowania produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 13.11.2008C 291 /166

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



E-1322/08 (EN) skierowane przez: Paulo Casacę (PSE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: Europejskiego Funduszu Rybackiego – strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1323/08 (FI) skierowane przez: Eiję-Riittę Korholę (PPE-DE) i Anneli Jäätteenmäki (ALDE) do Komisji
(7 marca 2008 r.)
Dotyczy: rejestru dotyczącego przypadków uprowadzeń dzieci
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1324/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: liczby rozporządzeń i dyrektyw
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

P-1325/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wydalenia Seyeda Mehdiego Kazemiego, młodego Irańczyka o orientacji homoseksualnej
Odpowiedź Rady (25 marca 2008 r.)

E-1326/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: naruszeń, jakich dopuszczają się producenci w związku z testowaniem bezpieczeństwa kosmety-
ków
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1327/08 (EN) skierowane przez: Avril Doyle (PPE-DE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: Irlandii i wspólnej polityki rybackiej
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1328/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: środków unijnych na zapobieganie zachorowaniom na raka u mężczyzn
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1329/08 (RO) skierowane przez: Petru Filipa (PPE-DE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: negocjacji w sprawie liczby krajowych ośrodków wzrostu w państwach członkowskich UE
(program operacyjny w zakresie polityki regionalnej, oś priorytetowa 1)
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

P-1330/08 (IT) skierowane przez: Marco Pannellę (ALDE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: wydalenia Seyeda Mehdiego Kazemiego, młodego Irańczyka o orientacji homoseksualnej
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-1331/08 (DA) skierowane przez: Anne E. Jensen (ALDE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: rozporządzenia (WE) nr 1107/2006: praw osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżują-
cych drogą lotniczą
Odpowiedź Komisji (31 marca 2008 r.)

P-1332/08 (DE) skierowane przez: Reimera Böge (PPE-DE) do Rady (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnych połowów dorsza na Bałtyku
Odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

P-1333/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: dalszych działań w związku ze sprawozdaniem PE w sprawie zabójstw kobiet w Meksyku
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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P-1334/08 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: praw własności intelektualnej i WTO
Odpowiedź Komisji (1 kwietnia 2008 r.)

P-1335/08 (PT) skierowane przez: Sérgio Marquesa (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: negatywnego wpływu przyszłego podatku ekologicznego wprowadzonego przez Holandię na
Maderę – region peryferyjny Portugalii
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

P-1336/08 (PT) skierowane przez: Carlosa Coelho (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektyw wspólnotowych
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

P-1337/08 (RO) skierowane przez: Mariana-Jeana Marinescu (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: planowanej budowy elektrowni jądrowej w Belene (Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

P-1338/08 (RO) skierowane przez: Dragoşa Florina Davida (PPE-DE) do Komisji (4 marca 2008 r.)
Dotyczy: planowanej budowy elektrowni jądrowej w Belene (Bułgaria)
Wspólna odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1339/08 (DA) skierowane przez: Anne E. Jensen (ALDE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: skuteczności systemu zapobiegania sytuacjom kryzysowym na wodach duńskich
Odpowiedź Komisji (8 lipca 2008 r.)

E-1340/08 (DE) skierowane przez: Karla von Wogaua (PPE-DE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: ubezpieczenia od zagrożeń budowlanych we Francji
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1341/08 (EN) skierowane przez: Fionę Hall (ALDE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu handlu wyrobami otrzymywanymi z fok w UE
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1342/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Rady (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: pojawienia się islamskich sądów w Wielkiej Brytanii i innych państwach członkowskich UE
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1343/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: pojawienia się islamskich sądów w Wielkiej Brytanii i innych państwach członkowskich UE
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1344/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: stoisk parafarmaceutycznych: naruszenia swobody konkurencji
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1345/08 (NL) skierowane przez: Kathalijne Marię Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: ograniczeń w podróżowaniu nosicieli wirusa HIV/osób chorych na AIDS
Odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)
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E-1346/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Valle (PSE) do Rady (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: zablokowania procesu z Annapolis
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1347/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Valle (PSE) do Rady (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: działań na rzecz inteligentnej polityki w Pakistanie
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1348/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Valle (PSE) do Rady (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: polityki wobec Kuby po ustąpieniu Fidela Castro
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1349/08 (EL) skierowane przez: Emmanouila Angelakasa (PPE-DE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego – odpadów szpitalnych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1350/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Rady (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: Birmy
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1351/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Rady (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: Birmy
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1352/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: wymiany reflektorów samochodowych
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1353/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji producentów mleka w Bułgarii
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1354/08 (PL) skierowane przez: Genowefę Grabowską (PSE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: badań in vitro
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

P-1355/08 (DE) skierowane przez: Thomasa Ulmera (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
norm DIN

Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

P-1356/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: zniszczenia hodowli ryb w Zatoce Ambrakijskiej
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

P-1357/08 (IT) skierowane przez: Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) do Rady (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: Afganistanu: traktowania więźniów i roli ISAF
Odpowiedź Rady (16 czerwca 2008 r.)
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P-1358/08 (IT) skierowane przez: Marcello Vernolę (PPE-DE) do Komisji (5 marca 2008 r.)
Dotyczy: odmowy przyznania odszkodowania za letnie pożary na Półwyspie Gargano (Apulia, Włochy)
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1359/08 (DE) skierowane przez: Michaela Gahlera (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: polityki językowej UE – kosztów tłumaczeń pisemnych
Odpowiedź Komisji (11 czerwca 2008 r.)

E-1360/08 (DE) skierowane przez: Thomasa Ulmera (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomp insulinowych
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1361/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu do celów ogrzewania i chłodzenia
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1362/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: biurokracji w Grecji
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1363/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: degradacji ekosystemów morskich Morza Śródziemnego
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1364/08 (EL) skierowane przez: Emmanouila Angelakasa (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: europejskich badań farmaceutycznych
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1365/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: handlu narkotykami
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1366/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wolności słowa w Rosji
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)

E-1367/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: monitorowania wpływu związków o działaniu tyreostatycznym na zwierzęta domowe
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1368/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: zmiany przepisów prawa budowlanego w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1369/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wyborów prezydenckich na Cyprze
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
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E-1370/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: państwowych funduszy inwestycyjnych
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1371/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: unikania opodatkowania
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1372/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu noszenia chust na tureckich uniwersytetach
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1373/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowania leków przeciwdepresyjnych
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1374/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: tureckiej inwazji w północnym Iraku
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1375/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: numeru alarmowego
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1376/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: traszki grzebieniastej
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1377/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: naprawy zabytkowych barometrów
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1378/08 (IT) skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1379/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Rady (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: zagubienia dokumentów tożsamości
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1380/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: unijnych środków pomocowych – Fapobol
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1381/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji pracowników na statkach pasażerskich i towarowych
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)
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E-1382/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomocy dla osób cierpiących na choroby reumatyczne
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1383/08 (DE) skierowane przez: Karla-Heinza Florenza (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: sprawozdania na temat transpozycji dyrektywy 2002/30/WE
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1384/08 (DE) skierowane przez: Karla-Heinza Florenza (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: rozszerzenia zakresu zastosowania rozporządzeń WE dotyczących ustanowienia jednolitej euro-
pejskiej przestrzeni powietrznej (Single European Sky) o drogi startu/lądowania oraz przestrzeń powietrzną
poniżej 8 600 m
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1385/08 (DE) skierowane przez: Horsta Schnellhardta (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: eskadry samolotów do walki z pożarami
Odpowiedź Komisji (26 czerwca 2008 r.)

E-1386/08 (DE) skierowane przez: Michaela Gahlera (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: komunikatu w sprawie środków ochrony przed hałasem w odniesieniu do istniejącego taboru
Odpowiedź Komisji (24 czerwca 2008 r.)

E-1387/08 (DE) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: dalszego spadku światowej populacji pszczół
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1388/08 (DE) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wspierania przedsięwzięć szkodliwych dla środowiska naturalnego ze środków UE
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1389/08 (EN) skierowane przez: Angelikę Beer (Verts/ALE), Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) i Barta
Staesa (Verts/ALE) do Rady (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: niemożności pogodzenia unijnych dostaw broni do Czadu z właśnie rozpoczętą misją EPBiO
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1390/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: Deborah Phillips i jej matki
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1391/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: przestępstw popełnianych przez przybyszów z Europy Wschodniej w Europie Zachodniej dlatego,
że nie zezwala się im na pracę
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

E-1392/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Claude’a Turmesa (Verts/ALE)
do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: radioaktywnych czujników dymu
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1393/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: szkodliwości elektrowstrząsów
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)
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E-1394/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: azbestu w Broni
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

E-1395/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: Lampedusy: sytuacji kryzysowej w związku z nielegalnymi imigrantami
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1396/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: dużego składowiska odpadów nad Padem
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1397/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: phishingu we Włoszech
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1398/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: Viagry: zagrożenia płodności
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1399/08 (IT) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: licytacji nieruchomości na okupowanych terytoriach palestyńskich
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1400/08 (IT) skierowane przez: Giulietto Chiesę (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: gwarancji niezależności sędziów wspólnotowych, byłych urzędników instytucji europejskich
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1401/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: transgranicznych parków przyrodniczych
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

P-1402/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: produktów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do żywienia zwierząt
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

P-1403/08 (EN) skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: wiz wjazdowych USA/UE
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1404/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: Turcji, państwa kandydackiego do przystąpienia do Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1405/08 (CS) skierowane przez: Hynka Fajmona (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: zniesienia obowiązku wizowego pomiędzy Czechami a Stanami Zjednoczonymi
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)
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E-1406/08 (DA) skierowane przez: Brittę Thomsen (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: przyłowów waleni w rybołówstwie przemysłowym
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1407/08 (DA) skierowane przez: Dana Jørgensena (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: planu działania w dziedzinie komunikacji
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1408/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: równości kobiet i mężczyzn w relacjach zewnętrznych UE w ramach planu działań „Gender Road
Map”
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

E-1409/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wysokości funduszy UE przyznawanych regionowi Nadrenia-Palatynat w latach 2000-2006
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1410/08 (EN) skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: prawa do prywatności a Internet
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1411/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: europejskiego numeru alarmowego 112
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1412/08 (EN) skierowane przez: baronessę Sarah Ludford (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wykonania przez Hiszpanię dyrektywy w sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania
danych pasażerów
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1413/08 (EN) skierowane przez: Lindę McAvan (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: przepisów ograniczających prawo do posiadania pojazdu
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1414/08 (NL) skierowane przez: Julesa Maatena (ALDE) i Sophię in 't Veld (ALDE) do Rady
(12 marca 2008 r.)
Dotyczy: zagrożeń dla osób współpracujących z partią liberalno-demokratyczną w Serbii oraz dla jej
decydentów politycznych
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1415/08 (RO) skierowane przez: Cristiana Silviu Buşoi (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: spółki SC Automobile Craiova
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1416/08 (FI) skierowane przez: Satu Hassi (Verts/ALE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wpływu ziemniaka EH92-527-1 na zdrowie zwierząt i ludzi
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1417/08 (FI) skierowane przez: Satu Hassi (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: interpretacji rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przez Komisję
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)
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P-1418/08 (DE) skierowane przez: Manfreda Webera (PPE-DE) do Komisji (7 marca 2008 r.)
Dotyczy: świadectwa kwalifikacji zawodowych do transportu zwierząt
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1419/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: utrzymywania się sytuacji niepewności, kryzysu politycznego i ryzyka wybuchu kolejnych
śmiertelnych starć w Kenii
Odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1420/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: finansowania drogi M-501
Wspólna odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1421/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: zmiany trasy pociągu szybkobieżnego (AVE) w Katalonii
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1422/08 (DE) skierowane przez: Andreasa Schwaba (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: zapewnienia sieci wysokiej jakości aptek na terenach wiejskich
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1423/08 (EL) skierowane przez: Emmanouila Angelakasa (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: żywności pochodzącej ze sklonowanych zwierząt
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1424/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: manewrów taktycznych zaczerpniętych z czasów zimnej wojny, stosowanych przez Rosję
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1425/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: ochrony środowiska naturalnego w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1426/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: rtęci
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1427/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: palestyńskich cywilów przetrzymywanych w izraelskich więzieniach
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1428/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: budowy trzech elektrowni jądrowych w Turcji
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1429/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: europejskich sił pokojowych w Czadzie
Odpowiedź Komisji (27 marca 2008 r.)
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E-1430/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: uznania niepodległości proklamowanej jednostronnie przez Kosowo
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1431/08 (EN) skierowane przez: Gary’ego Titleya (PSE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: dodatkowych kosztów obciążających abonentów, którzy nie wybierają polecenia zapłaty
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1432/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: pytań pisemnych
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-1433/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: islamskiego bojkotu Targów Książki w Paryżu
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1434/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: zanieczyszczenia spowodowanego przez rafinerię
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1435/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: możliwego naruszenia przepisów o ochronie pracowników w odniesieniu do Włocha pracującego
w Słowenii
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1436/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: firmy Electrolux – podejrzenia o złamanie przepisów o ochronie pracowników oraz poziomów
zatrudnienia w przypadku likwidacji
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1437/08 (NL) skierowane przez: Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: norm emisji dla motorowerów i skuterów
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

P-1438/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(7 marca 2008 r.)
Dotyczy: przemysłu stoczniowego w Galicji (Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1439/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: degradacji zatoki Ambrakia
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1440/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego wydobywania piasku z rzeki Aliakmon
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1441/08 (EL) skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: podwyżki cen pasz dla zwierząt
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)
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E-1442/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Davida Hammersteina
(Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: wyłączenia znacznej części przylądka Kaliakra w Bułgarii z listy obszarów Natura 2000
Odpowiedź Komisji (16 maja 2008 r.)

E-1443/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego powiększenia ośrodka narciarskiego Tresztenik powstałego dzięki skandalicznemu
anulowaniu statusu obszaru NATURA 2000 obowiązującego w strefie ochronnej Riła w górach Riła
w Bułgarii
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1444/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego ośrodka narciarskiego Dolna Banja – góra Ibar
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1445/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnej rozbudowy ośrodka narciarskiego Semkovo
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1446/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego ośrodka narciarskiego Super Borovets
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1447/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego ośrodka narciarskiego Kostenets – góra Belmeken
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1448/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego ośrodka narciarskiego w Panichiste – Siedem Jezior – góra Kabul
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1449/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego ośrodka narciarskiego powstałego dzięki skandalicznemu anulowaniu statusu obszaru
NATURA 2000 obowiązującego w strefie ochronnej Riła w górach Riła w Bułgarii
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

P-1450/08 (DE) skierowane przez: Johannesa Voggenhubera (Verts/ALE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: ASFINAG (spółki akcyjnej finansującej autostrady i drogi ekspresowe)
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

P-1451/08 (DA) skierowane przez: Nielsa Buska (ALDE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: zielonych pudełek w klasyfikacji WTO
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-1452/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: zniszczenia w Emine (Bułgaria) obszaru ważnego ze względu na ochronę ptaków, położonego na
szlaku przelotu ptaków wędrownych Via Pontica
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)
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E-1453/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosunków UE-Kuba
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-1454/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji wobec niektórych obywateli UE
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)

E-1455/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosunków UE-Rosja
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1456/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: ośrodków psychiatrycznych na Cyprze
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1457/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: podpisania porozumienia pomiędzy UE a Chinami
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1458/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: euro
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1459/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: programu zapobiegania chorobom nowotworowym
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1460/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: przystąpienia Malty i Cypru do Partnerstwa dla Pokoju
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1461/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: rynku wewnętrznego UE
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1462/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Rady (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: podpisania przez Kubę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1463/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: podpisania przez Kubę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

P-1465/08 (ES) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: oceny skutków trasy M-501 dla środowiska naturalnego
Wspólna odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)
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P-1466/08 (EN) skierowane przez: Elizabeth Lynne (ALDE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: tytoniu i ślepoty
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

P-1467/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (10 marca 2008 r.)
Dotyczy: kanału telewizyjnego Al Manar
Odpowiedź Komisji (2 kwietnia 2008 r.)

E-1468/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: zawieszenia płatności w ramach programu MEDOCC
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1469/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: zwiększenia pomocy finansowej na rzecz organów ONZ działających w dziedzinie równości płci
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1470/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: równości płci
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1471/08 (EN) skierowane przez: Eluned Morgan (PSE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: odszkodowania transferowego
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1472/08 (EN) skierowane przez: Adamosa Adamou (GUE/NGL) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: chorób związanych z azbestem
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1473/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE)
i Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego ośrodka narciarskiego w miejscowości Kartala
Wspólna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1474/08 (IT) skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: decentralizacji pracowników fabryki FIAT w Pomigliano d'Arco
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1475/08 (IT) skierowane przez: Adrianę Poli Bortone (UEN) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: oznaczenia pochodzenia oliwy z oliwek
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1476/08 (IT) skierowane przez: Renato Brunettę (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: problemów stale napotykanych przez pasażerów na trasie lotniczej Rzym-Bruksela
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1477/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: prawa dotyczącego fundacji
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-1478/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: antysemityzmu w Europie
Odpowiedź Komisji (11 czerwca 2008 r.)

E-1479/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Rady (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: przystąpienia Izraela do UE
Odpowiedź Rady (16 kwietnia 2008 r.)

E-1480/08 (EL) skierowane przez: Margaritisa Schinasa (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: anulowania zamówień dotyczących biletów dla kibiców greckich na mecz Chelsea-Olympiakos
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1481/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: numeru alarmowego 112
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1482/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: poprawy warunków transportu koni
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1483/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: osób ponadsześćdziesięcioletnich, które są „w zbyt zaawansowanym wieku” na interwencję
chirurgiczną
Wspólna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1484/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: Unicef-u i angielskich uczniów
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1485/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji ze względu na miejsce zamieszkania
Wspólna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1486/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) i Marco Pannellę (ALDE) do Rady
(13 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowania w instytucjach UE oprogramowania open source
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1487/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) i Marco Pannellę (ALDE) do Komisji
(13 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowania w instytucjach UE oprogramowania open source
Odpowiedź Komisji (13 czerwca 2008 r.)

P-1488/08 (DA) skierowane przez: Anne E. Jensen (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: działania tachografu cyfrowego
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-1489/08 (IT) skierowane przez: Renato Brunettę (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wiarygodności statystyk dotyczących salda rachunków publicznych we Włoszech
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)
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E-1490/08 (DE) skierowane przez: Erikę Mann (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: różnic dotyczących metod ostatecznego składowania odpadów nuklearnych na terytorium UE
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1491/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowania elektrycznych łóżek dla chorych w celu ułatwienia pracy pielęgniarek
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1492/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w dziedzinie zdrowia
i bezpieczeństwa w miejscu pracy
Odpowiedź Komisji (16 maja 2008 r.)

E-1493/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: korupcji w państwach członkowskich UE
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1494/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: podejrzenia złamania przez spółdzielnię Coop 2001 zasad dotyczących ochrony pracowników
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1495/08 (IT) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: projektu inwestycyjnego w Piscina Rey (Muravera, Sardynia, Włochy)
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1496/08 (IT) skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: śmiertelnych wypadków przy pracy we Włoszech
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1497/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: wyraźnego etykietowania o nazwie Pianesiana
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1498/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: nimesulidu
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1499/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: sprzeciwu wobec regulacji rzek
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1500/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: wolności wyznania w Algierii
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

P-1501/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Rady (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: wolności słowa
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)
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P-1502/08 (SV) skierowane przez: Lenę Ek (ALDE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: równości płci w sektorze technologii i w zarządzaniu
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1503/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 7 – zawieszenia niektórych praw wynikających z członkostwa w Unii
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1504/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 9 – zasady równości demokratycznej
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1505/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 10 – zasady demokracji przedstawicielskiej
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1506/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 11 – zasady demokracji uczestniczącej
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1507/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 12 – roli parlamentów krajowych
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1508/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 13 – instytucji Unii
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1509/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 14 – Parlamentu Europejskiego
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1510/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego – art. 15 – Rady Europejskiej i jej przewodniczącego
Wspólna odpowiedź Rady (23 kwietnia 2008 r.)

E-1511/08 (DE) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego wyrębu na Węgrzech
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1512/08 (DE) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: dopłat paliwowych w lotnictwie
Odpowiedź Komisji (11 lipca 2008 r.)

E-1513/08 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Rady (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: Uzbekistanu
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)
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E-1514/08 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktowania żywych zwierząt podczas transportu na dużych odległościach
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1515/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: wykonywanych z kamieni pułapek miażdżących ptaki
Wspólna odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1516/08 (IT) skierowane przez: Marco Rizzo (GUE/NGL) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: liberalizacji rynku energii elektrycznej
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1517/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: wolności słowa
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2008 r.)

E-1518/08 (PL) skierowane przez: Lidię Joannę Geringer de Oedenberg (PSE) do Komisji
(17 marca 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystania funduszy strukturalnych – polityka regionalna UE
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

P-1519/08 (DE) skierowane przez: Renate Sommer (PPE-DE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: więzień o zaostrzonym rygorze w Turcji
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

P-1520/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: odstępstw od przepisów rozporządzenia (WE) nr 1967/2006
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

P-1521/08 (EN) skierowane przez: Rogera Helmera (NI) do Komisji (12 marca 2008 r.)
Dotyczy: przejęcia spółki Hvratski Telekom przez Deutsche Telekom
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1522/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia niemieckiej spółki dla reżimu Roberta Mugabe
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1523/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(17 marca 2008 r.)
Dotyczy: statku usuwającego zanieczyszczenia w Galicii
Odpowiedź Komisji (26 czerwca 2008 r.)

E-1524/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(17 marca 2008 r.)
Dotyczy: kolei dużych prędkości w Hiszpanii
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1525/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(17 marca 2008 r.)
Dotyczy: pożarów lasów w Grecji – środków unijnych
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)
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E-1526/08 (ES) skierowane przez: Rosę Miguélez Ramos (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: wkładu UE w odnowę Couto Mixto
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1527/08 (ES) skierowane przez: Marię Badię i Cutchet (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: otyłości dzieci i wychowania fizycznego w szkołach
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1528/08 (DA) skierowane przez: Dana Jørgensena (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: opornych bakterii
Odpowiedź Komisji (2 czerwca 2008 r.)

E-1529/08 (DE) skierowane przez: Wernera Langena (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: oceny ryzyka w odniesieniu do cynku
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1530/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: ochrony konsumentów
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-1531/08 (DE) skierowane przez: Cema Özdemira (Verts/ALE) i Jorgo Chatzimarkakisa (ALDE) do
Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: ochrony wody na Korfu
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1532/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: odszkodowania dla obywateli, którzy padli ofiarą kradzieży
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1533/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakupu oprogramowania przez Komisję
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1534/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: deindustrializacji Macedonii Środkowej
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1535/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: państwowych funduszy majątkowych w UE
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1536/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: zaangażowania młodych obywateli w działania UE
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1537/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: unijnego rejestru osób skazanych za przestępstwa seksualne
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)
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E-1538/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: prawa publicznego użyczenia
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1539/08 (EN) skierowane przez: Rogera Helmera (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: brytyjskiej organizacji „Unlock Democracy”
Wstępna odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (11 czerwca 2008 r.)

E-1540/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: zwiększenia emisji dwutlenku węgla przez Wielką Brytanię
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1541/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: dopuszczania dyskryminacji przez prawo wspólnotowe
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1542/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: przepisów dotyczących religii ograniczających wolność słowa
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1543/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: nieskuteczności Komisji w walce z dyskryminacją
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1544/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: planów Komisji dotyczących działań w związku z dyskryminacją w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1545/08 (FR) skierowane przez: Ernę Hennicot-Schoepges (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji społeczności maronickiej na terytorium cypryjskim
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1546/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: radioaktywnej stali z Chin
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1547/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: Włoch: abonamentu TV w przypadku komputerów
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1548/08 (NL) skierowane przez: Kartikę Tamarę Liotard (GUE/NGL) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: zlecaniu kontroli mięsa podmiotom zewnętrznym przez holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności i Produktów Konsumenckich
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1549/08 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: przedsięwzięć budowy zapór na rzece Mekong
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)
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E-1550/08 (FI) skierowane przez: Satu Hassi (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: chorób powodowanych przez farby do włosów
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1551/08 (FI) skierowane przez: Satu Hassi (Verts/ALE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: usuwania naziemnych linii telefonicznych ze słabo zaludnionych obszarów
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

P-1552/08 (EN) skierowane przez: Anę Marię Gomes (PSE) do Rady (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: sprawozdania (sprawozdań) UE w sprawie etiopskich więźniów sumienia
Odpowiedź Rady (29 kwietnia 2008 r.)

E-1553/08 (ES) skierowane przez: Emilio Menéndeza del Vallego (PSE) do Rady (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: utrzymującego się terroru w Darfurze: odpowiedzialności rządu sudańskiego
Odpowiedź Rady (7 maja 2008 r.)

E-1554/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: dwustronnych umów między UE a Stanami Zjednoczonymi dotyczących udziału w programie
bezwizowym
Wspólna odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)

E-1555/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: sprawozdania Centrum Reformy Europejskiej (CER)
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1556/08 (EL) skierowane przez: Marię Eleni Koppę (PSE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: własności Serbów w Kosowie
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1557/08 (EL) skierowane przez: Marię Eleni Koppę (PSE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: staży i rynku pracy
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1558/08 (EN) skierowane przez: Rogera Helmera (NI) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomocy rozwojowej UE dla Malediwów
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1559/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: świadczeń emerytalnych
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1560/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: nauczania religii chrześcijańskiej w szkołach
Odpowiedź Komisji (7 kwietnia 2008 r.)

E-1561/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: „wojny” między Rosją a Ukrainą dotyczącej dostaw gazu
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)
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E-1562/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: współpracy między dwiema społecznościami na Cyprze
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1563/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: infekcji spowodowanych korzystaniem z zanieczyszczonych publicznych basenów i łaźni
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1564/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: trwałego uszkodzenia słuchu
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1565/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: Chin i zanieczyszczenia
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)

E-1566/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: przypadków wścieklizny w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1567/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: danych dotyczących moskitów z rodzaju Phlebotomus
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1568/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: paszportów dla zwierząt
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1569/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: danych dotyczących leiszmaniozy i bąblowicy
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1570/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych w państwach członkowskich
Odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)

E-1571/08 (EN) skierowane przez: Pervenche Berès (PSE), Ieke van den Burg (PSE) i Richarda Howitta
(PSE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: obniżonej stawki VAT na książki audio dla osób niewidomych
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1572/08 (FR) skierowane przez: Christine De Veyrac (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: ochrony przedsiębiorstw
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1573/08 (IT) skierowane przez: Mario Mauro (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: wyłączenia włoskich stacji radiowych z europejskiej sieci radiowej
Wspólna odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)
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E-1574/08 (HU) skierowane przez: Pétera Olajosa (PPE-DE), Árpáda Dukę-Zólyomiego (PPE-DE), Kingę Gál
(PPE-DE), Csabę Sógora (PPE-DE) i László Tőkésa (NI) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Rumunii?
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2008 r.)

E-1575/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: statusu pracowników kontraktowych
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1576/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: dodatkowego pytania w sprawie wdrożenia w Niemczech unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony
ofiar handlu ludźmi
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1577/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: dochodzenia Komisji
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1578/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: umowy Euromed z Izraelem
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1579/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: handlu z okupowanymi terytoriami palestyńskimi
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1580/08 (EN) skierowane przez: Chrisa Daviesa (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: układu o stowarzyszeniu między UE a Izraelem
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1581/08 (IT) skierowane przez: Giovanniego Berlinguera (PSE), Pasqualinę Napoletano (PSE), Katerinę
Batzeli (PSE), Gérarda Onestę (Verts/ALE) i Luisę Morgantini (GUE/NGL) do Rady (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: perspektyw dla programu audiowizualnego Euromed
Odpowiedź Rady (2 czerwca 2008 r.)

E-1582/08 (IT) skierowane przez: Giovanniego Berlinguera (PSE), Pasqualinę Napoletano (PSE), Katerinę
Batzeli (PSE), Gérarda Onestę (Verts/ALE) i Luisę Morgantini (GUE/NGL) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: perspektyw dla programu audiowizualnego Euromed
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1583/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: inicjatywy charytatywnej w Strasburgu, na którą prefektura nie wydała zgody
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

P-1584/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: podróży służbowych komisarza Louisa Michela
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

P-1585/08 (EN) skierowane przez: Claude’a Moraesa (PSE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: praw pasażerów samolotów do odszkodowania
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL 13.11.2008C 291 /188

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB



P-1586/08 (PL) skierowane przez: Czesława Adama Siekierskiego (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: Stoczni Gdańsk S.A.
Odpowiedź Komisji (8 kwietnia 2008 r.)

E-1587/08 (ES) skierowane przez: Antolína Sáncheza Presedo (PSE) do Rady (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: praw socjalnych marynarzy, którzy pracowali pod norweską banderą przed 1994 r.
Odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1588/08 (ES) skierowane przez: Antolína Sáncheza Presedo (PSE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: praw socjalnych marynarzy, którzy pracowali pod norweską banderą przed 1994 r.
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1589/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(19 marca 2008 r.)
Dotyczy: negocjacji w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1590/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(19 marca 2008 r.)
Dotyczy: porozumienia w sprawie połowów UE-Mauretania
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1591/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: niekontrolowanego składowiska odpadów w Ames (Galicia, Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1592/08 (DA) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Rady (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: postulatu Stanów Zjednoczonych, aby w samolotach podróżowała uzbrojona ochrona
Odpowiedź Rady (7 maja 2008 r.)

E-1593/08 (DE) skierowane przez: Karla von Wogaua (PPE-DE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: świadczeń transgranicznych w ramach systemów ubezpieczeń zdrowotnych
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1594/08 (EL) skierowane przez: Marię Matsoukę (PSE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: postępów w realizacji strategii lizbońskiej i jej wpływu w północnej Grecji
Odpowiedź Komisji (2 czerwca 2008 r.)

E-1595/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: utraty dochodów przez rybaków przybrzeżnych w północnej Grecji
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1596/08 (EL) skierowane przez: Marię Eleni Koppę (PSE) i Stavrosa Lambrinidisa (PSE) do Komisji
(19 marca 2008 r.)
Dotyczy: partnerstw cywilnych
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1597/08 (EN) skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Rady (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: integralności terytorialnej i suwerenności państw narodowych objętych europejską polityką
sąsiedztwa
Odpowiedź Rady (7 maja 2008 r.)
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E-1598/08 (EN) skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: integralności terytorialnej i suwerenności państw narodowych objętych europejską polityką
sąsiedztwa
Odpowiedź Komisji (11 kwietnia 2008 r.)

E-1599/08 (EN) skierowane przez: Karin Riis-Jørgensen (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: pirackich i podrobionych towarów w bagażu osobistym podróżnych
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1600/08 (EN) skierowane przez: Jeana Lamberta (Verts/ALE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: biodegradowalności pieluch jednorazowych
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1601/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Rady (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: wizyty komisarza Louisa Michela na Kubie
Wspólna odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1602/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanhecke (NI) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: wizyty komisarza Louisa Michela na Kubie
Wspólna odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1603/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: zapłaty zaległych odsetek w razie wypadku drogowego w innym państwie członkowskim UE
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1604/08 (PT) skierowane przez: Carlosa Coelho (PPE-DE) do Rady (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: dwustronnych umów w sprawie wiz/PNR
Odpowiedź Rady (7 maja 2008 r.)

E-1605/08 (PT) skierowane przez: Carlosa Coelho (PPE-DE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: dwustronnych umów w sprawie wiz/PNR
Wspólna odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)

E-1606/08 (FI) skierowane przez: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: terminu rozpoczęcia funkcjonowania Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1607/08 (FI) skierowane przez: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: zapewnienia równości w związku ze stanowiskami w ramach UE
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1608/08 (FI) skierowane przez: Lasse Lehtinena (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki
(ALDE), Samulego Pohjamo (ALDE), Kyöstiego Virrankoskiego (ALDE), Eiję-Riittę Korholę (PPE-DE), Ville
Itälä (PPE-DE), Riittę Myller (PSE), Reino Paasilinnę (PSE) i Hannu Takkulę (ALDE) do Komisji
(19 marca 2008 r.)
Dotyczy: sportu i hazardu
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

P-1609/08 (FR) skierowane przez: Harlema Désira (PSE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: transpozycji dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)
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P-1610/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: transferów piłkarzy zawodowych i prawa wspólnotowego
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1611/08 (DE) skierowane przez: Andreasa Mölzera (NI) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: wzrostu natężenia ruchu
Odpowiedź Komisji (30 czerwca 2008 r.)

E-1612/08 (DE) skierowane przez: Andreasa Mölzera (NI) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: noszenia burek
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1613/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1614/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: rasizmu i przemocy w serwisach społecznościowych
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1615/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: dzieci zmuszanych do małżeństwa
Wspólna odpowiedź Komisji (6 czerwca 2008 r.)

E-1616/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: zaginionych dziewcząt zmuszanych do małżeństwa
Wspólna odpowiedź Komisji (6 czerwca 2008 r.)

E-1617/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: wzrostu przestępczości i terroryzmu w Wielkiej Brytanii jako skutku członkostwa w UE
Odpowiedź Komisji (3 kwietnia 2008 r.)

P-1618/08 (IT) skierowane przez: Sebastiano (Nello) Musumeciego (UEN) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: zajęcia sycylijskiego kutra na wodach międzynarodowych
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

P-1619/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (13 marca 2008 r.)
Dotyczy: systemu jednolitych płatności: aktualizacji kwoty referencyjnej
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1620/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(19 marca 2008 r.)
Dotyczy: reguł pochodzenia w nowych umowach o partnerstwie gospodarczym z krajami AKP
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1621/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: Liechtensteinu i Watykanu
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)
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E-1622/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: greckiego systemu emerytalnego
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1623/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: dysleksji
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1624/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: polityki wyznaniowej w państwach członkowskich UE
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1625/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: oddziałów kolumbijskich w Ekwadorze
Odpowiedź Komisji (4 kwietnia 2008 r.)

E-1626/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: niewinnych ofiar wśród ludności cywilnej
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1627/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: świadczeń stomatologicznych w ramach publicznej służby zdrowia
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1628/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: europejskich sił ochrony ludności
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1629/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: ochrony środowiska naturalnego i zdrowia
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1630/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: zezwoleń na prowadzenie przedszkoli i kontroli takich placówek w Wielkiej Brytanii oraz ich
personelu
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1631/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: polowań na wieloryby w Japonii
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1632/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: dramatycznej i szybkiej ekspansji energii jądrowej
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1633/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: kontroli dowodów tożsamości
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)
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E-1634/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: statusu Gujany Francuskiej
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1635/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: przyjęcia traktatu lizbońskiego przez Wielką Brytanię
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1636/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: uzależnienia od narkotyków w UE
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1637/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: produkcji filmu „Fitna” wrogiego wobec Koranu
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1638/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: więzień typu F w Turcji
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1639/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: greckiej giełdy
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1640/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: ataku Izraela na Strefę Gazy
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1641/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: badań dotyczących zmian klimatycznych
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1642/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: globalnego ocieplenia – złagodzenia negatywnych skutków
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1643/08 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: wniosków dotyczących walki z dyskryminacją ze względu na wiek
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1644/08 (EN) skierowane przez: Gaya Mitchella (PPE-DE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: niedoboru witaminy B kompleks i psychozy
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

P-1645/08 (DA) skierowane przez: Christel Schaldemose (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: kontroli zakażeń bakteryjnych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
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P-1646/08 (BG) skierowane przez: Dushanę Zdravkovą (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: tymczasowego zawieszenia środków z programów PHARE i SAPARD dla Bułgarii
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1647/08 (CS) skierowane przez: Zuzanę Roithovą (PPE-DE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: uiszczania opłat z tytułu praw autorskich w związku z korzystaniem z przekaźnikowych instalacji
antenowych w budynkach spółdzielczych
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1648/08 (DA) skierowane przez: Christel Schaldemose (PSE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu przywozu wełny pochodzącej z niehumanitarnej hodowli owiec
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1649/08 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Rady (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: konwencji genewskiej i walki z międzynarodowym terroryzmem
Odpowiedź Rady (2 czerwca 2008 r.)

E-1650/08 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: praktyki różnicowania cen przez Eurostar
Odpowiedź Komisji (15 lipca 2008 r.)

E-1651/08 (EN) skierowane przez: Charlesa Tannocka (PPE-DE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania pastora Fernanda Kutina w Demokratycznej Republice Konga
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1652/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: studentów zainteresowanych UE
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1654/08 (EN) skierowane przez: Eoina Ryana (UEN) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w zakresie praw człowieka w indyjskim stanie Orisa
Odpowiedź Komisji (9 kwietnia 2008 r.)

E-1655/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: Public Power Corporation S.A.
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

P-1656/08 (EN) skierowane przez: Syeda Kamalla (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: ewentualnego naruszenia zasad rynku wewnętrznego
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1657/08 (DA) skierowane przez: Sørena Bo Søndergaarda (GUE/NGL) i Jensa Holma (GUE/NGL) do
Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: wzrostu cen żywności
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1658/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: rażącego łamania praw zwierząt na Majorce
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)
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E-1659/08 (EL) skierowane przez: Kyriacosa Triantaphyllidesa (GUE/NGL) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: niekorzystnych warunków w odniesieniu do hodowli żywego inwentarza
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1660/08 (EN) skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: programu stypendialnego Erasmus Mundus
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1661/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomocy finansowej dla polskich dzieci w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1662/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z
tym działań
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

P-1663/08 (NL) skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: oznaczenia pochodzenia w odniesieniu do kampanii promujących określone rodzaje produktów
rolnych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

P-1664/08 (EN) skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji (17 marca 2008 r.)
Dotyczy: odpadów żywnościowych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1665/08 (DE) skierowane przez: Vurala Ögera (PSE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: procesu barcelońskiego
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2008 r.)

E-1666/08 (DE) skierowane przez: Alexandra Grafa Lambsdorffa (ALDE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: środków Komisji Europejskiej mających na celu wywarcie wpływu na państwa trzecie (Egipt,
Arabię Saudyjską), w których zakres jurysdykcji wchodzi emitowanie drogą satelitarną do państw
członkowskich UE programów telewizyjnych podżegających do nienawiści
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1667/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: odszkodowań w przypadku aktów wandalizmu
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1668/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: nadużywania pozycji dominującej przez duże sieci supermarketów działające w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1669/08 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosowania skrótu „ppm” w branży komputerowej
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1670/08 (EN) skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: standardów regulacyjnych w branży komputerowej
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)
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E-1671/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: harmonogramu wprowadzenia całkowitego zakazu handlu wyrobami otrzymywanymi z fok
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1672/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: środków wspólnotowych – Coats & Clark
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

P-1673/08 (FI) skierowane przez: Hannu Takkulę (ALDE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: technologii informacyjnych jako stałego przedmiotu w szkołach
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1674/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

P-1675/08 (ES) skierowane przez: Carmen Fragę Estévez (PPE-DE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: problemów z wykładnią zalecenia 04-10 ICCAT i zalecenia 05-05 IOTC
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

P-1676/08 (EN) skierowane przez: Kathalijne Marię Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec Grecji w
związku z rozporządzeniem Dublin II
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1677/08 (ES) skierowane przez: Carmen Fragę Estévez (PPE-DE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: problemów po zniesieniu 15% marginesu tolerancji w odniesieniu do połowów miecznika
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1678/08 (DE) skierowane przez: Feleknas Ucę (GUE/NGL) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: pomocy UE dla Halabdży
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1679/08 (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy 2001/90/WE dotyczącej wprowadzania do obrotu i stosowania kreozotu
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1680/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: braku środków w służbie zdrowia
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1681/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: czasu ochrony praw autorskich w przypadku twórców muzycznych
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1682/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: opodatkowania napojów alkoholowych
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)
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E-1683/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: gospodarek państw członkowskich
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1684/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: pożyczek z dostawą do domu
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

E-1685/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: łamania praw człowieka w odniesieniu do nieletnich
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

P-1686/08 (ES) skierowane przez: Iratxe Garcíę Pérez (PSE) do Komisji (18 marca 2008 r.)
Dotyczy: zespołu łamliwego chromosomu X
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1687/08 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: sprzecznych wypowiedzi Komisji na temat zharmonizowanego stosowania środków bezpieczeń-
stwa w europejskich portach lotniczych
Odpowiedź Komisji (29 lipca 2008 r.)

E-1688/08 (EL) skierowane przez: Nikolaosa Vakalisa (PPE-DE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: publikowania dokumentów unijnych w alfabecie Braille’a
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1689/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: brojlerów
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1690/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: chrześcijan w prowincji Kano (Nigeria)
Odpowiedź Komisji (14 kwietnia 2008 r.)

E-1691/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: chrześcijan w Wietnamie
Odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

E-1692/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: chrześcijan w Chinach
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)

E-1693/08 (EN) skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: porozumienia TRIPS (handlowych aspektów praw własności intelektualnej) – przymusowych
licencji w Tajlandii
Odpowiedź Komisji (16 maja 2008 r.)

E-1694/08 (EN) skierowane przez: Gary'ego Titleya (PSE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: mniejszych emisji CO

2
przez biopaliwa

Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)
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E-1695/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: piłkarzy-dzieci
Odpowiedź Komisji (15 maja 2008 r.)

E-1696/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: marnotrawstwa w parkach narodowych
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1697/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: doniesień o zwiększonej emisji CO

2
przez energię wiatrową

Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)

E-1698/08 (NL) skierowane przez: Toinego Mandersa (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: podawania wartości odżywczej dań w restauracjach
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1699/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: odszkodowania i pomocy dla pasażerów samolotów
Odpowiedź Komisji (11 lipca 2008 r.)

E-1700/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: wyznaczania ekspertów przez Komisję Europejską
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2008 r.)

E-1701/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: zawartości dodatków typu E w lekach
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1702/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: nielegalnego przywozu z Chin genetycznie zmodyfikowanego ryżu
Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)

E-1703/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: zagrożenia dla wolności w Wenezueli
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1704/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: nakładania podatku VAT na podatek od radiofonii i telewizji
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1705/08 (RO) skierowane przez: Dacianę Octavię Sârbu (PSE) do Komisji (27 marca 2008 r.)
Dotyczy: strategii negocjacyjnej Unii Europejskiej wobec rządu amerykańskiego w celu zniesienia wymogu
posiadania wiz turystycznych przez obywateli nowych państw członkowskich udających się do Stanów
Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)

P-1706/08 (CS) skierowane przez: Zuzanę Roithovą (PPE-DE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: dostępu placówek służby zdrowia do funduszy UE
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)
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P-1707/08 (PL) skierowane przez: Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego (UEN) do Komisji
(19 marca 2008 r.)
Dotyczy: cukrowni „Lublin”
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

P-1708/08 (DA) skierowane przez: Sørena Bo Søndergaarda (GUE/NGL) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: interpretacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 25a
traktatu lizbońskiego
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

P-1709/08 (DE) skierowane przez: Thomasa Ulmera (PPE-DE) do Komisji (19 marca 2008 r.)
Dotyczy: ubezpieczeń dla niemieckich przedsiębiorstw budowlanych
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1710/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego i euro
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1711/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: traktatu lizbońskiego i zaufania obywateli
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1712/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: zagrożenia dla życia motocyklistów wynikającego ze stosowania świateł do jazdy dziennej w
pojazdach samochodowych
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1713/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia „wolnej” przedsiębiorczości
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1714/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: niedawnej operacji wojskowej przeprowadzonej przez Izrael w Strefie Gazy
Odpowiedź Komisji (10 kwietnia 2008 r.)

E-1715/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych na Cyprze
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1716/08 (EN) skierowane przez: Briana Simpsona (PSE) i Catherine Stihler (PSE) do Komisji
(28 marca 2008 r.)
Dotyczy: linii szybkiej kolei (pomiędzy Londynem a Glasgow)
Odpowiedź Komisji (20 czerwca 2008 r.)

E-1717/08 (EN) skierowane przez: Kathalijne Marię Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: błędnej klasyfikacji skażonych odpadów
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1718/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: nadużyć finansowych na niekorzyść Wspólnoty w Kalabrii
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)
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E-1719/08 (NL) skierowane przez: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1720/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: wizyty komisarza Louisa Michela na Kubie – nagrody imienia Sacharowa
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1721/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: terminów płatności w ramach środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

P-1722/08 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: wspólnych norm europejskich w zakresie hałasu
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

P-1723/08 (RO) skierowane przez: Daniela Dăianu (ALDE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: skutków ewentualnego przejęcia koncernu MOL przez koncern OMV
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1724/08 (DA) skierowane przez: Mogensa Camrego (UEN) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: publicznego rozpowszechniania obrazów wideo
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1725/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: zmiany klimatu i „uchodźców ekologicznych”
Odpowiedź Komisji (30 maja 2008 r.)

E-1726/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: polityki konkurencji w sektorze transportu lotniczego
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1727/08 (EN) skierowane przez: Petera Liesego (PPE-DE), Margrete Auken (Verts/ALE), Friedę Brepoels
(PPE-DE), Hiltrud Breyer (Verts/ALE), Marię Martens (PPE-DE), Miroslava Mikolášika (PPE-DE), Kathy
Sinnott (IND/DEM), Konrada Szymańskiego (UEN) oraz Annę Záborską (PPE-DE) do Komisji
(28 marca 2008 r.)
Dotyczy: oddawania komórek jajowych za wynagrodzeniem w Belgii
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1728/08 (IT) skierowane przez: Gianniego Pittellę (PSE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: nieobecności włoskich radiowych stacji nadawczych w sieci Euranet
Wspólna odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1729/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: wsparcia na rzecz osób niesłyszących lub niedosłyszących
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1730/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: zmniejszenia dochodów portugalskich rolników
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)
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E-1731/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: nakładania podatku VAT na podatek od pojazdów (ISV) w Portugalii
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

P-1732/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: dostaw wody w Irlandii: ramowej dyrektywy wodnej i ustawy o dostawach wody (Water Supplies
Act) z 1942 r.
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

P-1733/08 (RO) skierowane przez: Dragoşa Florina Davida (PPE-DE) do Komisji (25 marca 2008 r.)
Dotyczy: terminalu do przeładunku skroplonego gazu ziemnego w Konstancy, w Rumunii
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1734/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: atlantyckiego tuńczyka błękitnopłetwego
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1735/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: stosunku wagi płetw do wagi tuszy odnośnie do połowów rekinów
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1736/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: ryb z rodziny skwatowatych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1737/08 (EN) skierowane przez: Neila Parisha (PPE-DE) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: ryb z rodziny koleniowatych i lamnowatych
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1738/08 (FR) skierowane przez: Roberta Goebbelsa (PSE) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: agencji regulacyjnych
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1739/08 (PL) skierowane przez: Józefa Piniora (PSE) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: pozytywnego rozwoju przestrzegania praw człowieka w Mongolii
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

P-1740/08 (ES) skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: kryteriów przyznawania funduszy europejskich na przedsięwzięcia związane z nawadnianiem
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

P-1741/08 (ES) skierowane przez: Francisco José Millána Mona (PPE-DE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: wizyty komisarza Louis Michela na Kubie
Wspólna odpowiedź Komisji (17 kwietnia 2008 r.)

P-1742/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: naruszenia przepisów prawa europejskiego dotyczących równego traktowania w zakresie pracy i
zatrudnienia
Wstępna odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (17 czerwca 2008 r.)
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P-1743/08 (IT) skierowane przez: Alfredo Antoniozziego (PPE-DE) do Komisji (26 marca 2008 r.)
Dotyczy: wybrzeża w pobliżu Rzymu: ciężkiego i oczywistego naruszenia przepisów dyrektyw UE
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1744/08 (ES) skierowane przez: Francisco José Millána Mona (PPE-DE) do Rady (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: wizyty komisarza Louisa Michela na Kubie
Wspólna odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1745/08 (ES) skierowane przez: Francisco José Millána Mona (PPE-DE) do Rady (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: wspólnego komunikatu na zakończenie wizyty komisarza Louisa Michela na Kubie
Wspólna odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1746/08 (ES) skierowane przez: Francisco José Millána Mona (PPE-DE) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: wspólnego komunikatu na zakończenie wizyty komisarza Louisa Michela na Kubie
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1747/08 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: wykluczenia niektórych języków europejskich z inicjatywy intensywnych kursów językowych
programu Erasmus (EILC)
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1748/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: informowania obywateli na temat jednolitego numeru alarmowego 112
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1749/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kosztów ponoszonych przez Wielką Brytanię z tytułu członkostwa w UE
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1750/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: podrabianych leków z Chin
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1751/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ewentualnej kary śmierci przez powieszenie dla irańskiego homoseksualisty
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1752/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ewentualnego niepowodzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1753/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przedsięwzięcia szczepienia bydła przeciw pryszczycy w Turcji, finansowanego ze środków euro-
pejskich
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1754/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: uczestników pokojowych demonstracji w Tybecie
Odpowiedź Komisji (15 kwietnia 2008 r.)
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E-1755/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: leczenia choroby Alzheimera w Europie
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1756/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: świątyń chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1757/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odpowiedzi na pytanie E-6130/07
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1758/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: liberalizacji w zakresie kosztów wywozu
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1759/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ścigania i karania osób zajmujących się przemytem organów
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1760/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
Wspólna odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1761/08 (EN) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Rady (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odmowy wstępu na terytorium Grecji obywatelowi Czech
Odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1762/08 (EN) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odmowy wstępu na terytorium Grecji obywatelowi Czech
Odpowiedź Komisji (2 czerwca 2008 r.)

E-1763/08 (EN) skierowane przez: Struana Stevensona (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: prawa do rzetelnego procesu w Demokratycznej Republice Konga
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1764/08 (EN) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia przedsięwzięć związanych z projektem Via Baltica przed przeprowadzeniem oceny
oddziaływania na środowisko
Wspólna odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-1765/08 (EN) skierowane przez: Davida Hammersteina (Verts/ALE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: nowych zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego w odniesieniu do projektu Via Baltica
Wspólna odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-1766/08 (EN) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: biopaliw
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)
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E-1767/08 (EN) skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Przedmiot: wizy Schengen i Republika Białorusi
Odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-1768/08 (IT) skierowane przez: Marco Pannellę (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Rady
(2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: stłumienia pokojowych demonstracji w Tybecie
Odpowiedź Rady (2 czerwca 2008 r.)

E-1769/08 (IT) skierowane przez: Marco Pannellę (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Komisji
(2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: stłumienia pokojowych demonstracji w Tybecie
Odpowiedź Komisji (15 maja 2008 r.)

E-1770/08 (IT) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: funduszy europejskich na rzecz Iranu w dziedzinie narkotyków
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1771/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przywozu radioaktywnej stali
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1772/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przeniesienia kosztów środowiskowych związanych z tanimi przelotami
Odpowiedź Komisji (24 lipca 2008 r.)

E-1773/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: coraz powszechniejszego stosowania na dworcach kolejowych, dla celów bezpieczeństwa, bramek
elektronicznych i kart chipowych, które utrudniają korzystanie z biletów kolejowych zakupionych w
innych państwach
Odpowiedź Komisji (11 lipca 2008 r.)

E-1774/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: umów odnowionych po przystąpieniu do UE bez ogłoszenia przetargu i dodatkowej pomocy
państwa na rzecz prywatnego przedsiębiorstwa obsługującego autostradę Trakia w Bułgarii
Odpowiedź Komisji (11 lipca 2008 r.)

E-1775/08 (PL) skierowane przez: Zdzisława Kazimierza Chmielewskiego (PPE-DE) do Komisji
(2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: systemu regionalnego transportu publicznego
Odpowiedź Komisji (30 czerwca 2008 r.)

E-1776/08 (SL) skierowane przez: Boruta Pahora (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odpowiedzi Komisji w sprawie sprzedaży gruntów na terytorium Słowenii, na południowym
brzegu rzeki Dragonja
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

P-1777/08 (BG) skierowane przez: Filiz Hakaevą Hyusmenovą (ALDE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: polityki UE w dziedzinie praw dziecka
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1778/08 (ES) skierowane przez: Ignasiego Guardansa Cambó (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: związku pomiędzy prawem wspólnotowym a rozwojem skrajnej prawicy
Odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)
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E-1779/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zatrudnienia w Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1780/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wykazu zdrowej żywności sporządzonego przez Komisję
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1781/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ewentualnych działań Komisji przeciw Irlandii odnośnie do wyznań religijnych i zatrudnienia
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1782/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zastosowania ewentualnych działań Komisji przeciw Irlandii
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1783/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wymiaru konsumenckiego ewentualnych działań Komisji przeciw Irlandii
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1784/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: swobody wyznania w Chinach
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1785/08 (EN) skierowane przez: Sajjada Karima (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: aresztowania przywódcy domowego kościoła w Wietnamie
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)

E-1786/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ochrony torfowisk
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1787/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: transportu cieczy
Odpowiedź Komisji (29 lipca 2008 r.)

E-1788/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wspierania bibliotek i muzeów
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1789/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: dyskryminacji w instytucjach kierowanych przez Kościół
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1790/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia formalności administracyjnych
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)
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E-1791/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: środków zapobiegawczych dotyczących nielegalnych narkotyków
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1792/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Demokratycznej Republiki Konga
Odpowiedź Komisji (16 maja 2008 r.)

E-1793/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Demokratycznej Republiki Konga
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2008 r.)

E-1794/08 (EN) skierowane przez: Gary’ego Titleya (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wykorzystywania dowodów uzyskanych przy zastosowaniu tortur w Demokratycznej Republice
Konga
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1795/08 (IT) skierowane przez: Lucianę Sbarbati (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: prawa do swobodnego przemieszczania się i równego traktowania w przypadku pasażerów o
ograniczonej sprawności ruchowej
Odpowiedź Komisji (11 lipca 2008 r.)

E-1796/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: programu Erasmus Mundus
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1797/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: licencji Creative Commons
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1799/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: składu organów, budżetu i wynagrodzeń odnośnie do Agencji Praw Podstawowych UE (FRA)
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1800/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wskaźników bezrobocia
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

P-1801/08 (EN) skierowane przez: Philipa Bradbourna (PPE-DE) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: zakazu eksploatacji samolotów Douglas DC3
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

P-1802/08 (IT) skierowane przez: Adrianę Poli Bortone (UEN) do Komisji (28 marca 2008 r.)
Dotyczy: pracy „Sekretariatu ds. Korytarza 8”
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1804/08 (ES) skierowane przez: Antolína Sáncheza Presedo (PSE) do Rady (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: postępowania z informacjami genetycznymi
Odpowiedź Rady (7 maja 2008 r.)
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E-1805/08 (ES) skierowane przez: Antolína Sáncheza Presedo (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: postępowania z informacjami genetycznymi
Odpowiedź Komisji (20 czerwca 2008 r.)

E-1806/08 (ES) skierowane przez: Marię Badię i Cutchet (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: procesu bolońskiego
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1807/08 (EL) skierowane przez: Anni Podimatę (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: informacji, które należy udostępniać na rachunkach za energię elektryczną
Odpowiedź Komisji (26 czerwca 2008 r.)

E-1808/08 (EL) skierowane przez: Anni Podimatę (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zmniejszenia różnic strukturalnych pomiędzy regionami i równych szans dla wszystkich odbior-
ców energii elektrycznej
Odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-1809/08 (EL) skierowane przez: Anni Podimatę (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: osiągnięcia celów dotyczących odnawialnych źródeł energii
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1810/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zniknięć, w które zamieszana była CIA, i „czarnych punktów”
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1811/08 (EN) skierowane przez: Davida Martina (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: procesu pastora Fernando Kutino w Demokratycznej Republice Konga
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1812/08 (EN) skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Irlandii i dyrektywy w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1813/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: chińskich represji w Tybecie
Odpowiedź Komisji (24 kwietnia 2008 r.)

E-1814/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wyborów w Iranie
Odpowiedź Komisji (16 kwietnia 2008 r.)

E-1815/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: stawki VAT w UE i Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1816/08 (FR) skierowane przez: Ernę Hennicot-Schoepges (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ceny drukowanych gazet
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2008 r.)
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E-1817/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: chińskich represji w Tybecie – interwencji Unii Europejskiej
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1818/08 (NL) skierowane przez: Ivo Beleta (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odszkodowania w przypadku opóźnienia lotów
Odpowiedź Komisji (18 lipca 2008 r.)

E-1819/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ekologicznej strefy połowów w Chorwacji
Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)

P-1820/08 (EL) skierowane przez: Ioannisa Gklavakisa (PPE-DE) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: ceł przywozowych nałożonych przez Koreę Południową na owoce w puszkach
Odpowiedź Komisji (25 kwietnia 2008 r.)

E-1821/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: antyzachodnich wypowiedzi premiera Turcji Recepa Tayyipa Erdogana
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1822/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Turcji, która ma być „demokracją”, ale nie „demokratycznym państwem świeckim”

Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

E-1823/08 (EL) skierowane przez: Stavrosa Arnaoutakisa (PSE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: środków przydzielonych na europejskie programy na rzecz konkurencyjności
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1824/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: inwestycji turystycznej na obszarze chronionym we wschodniej części Krety
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

P-1825/08 (ES) skierowane przez: Mikela Irujo Amezagę (Verts/ALE) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA)
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

P-1826/08 (IT) skierowane przez: Roberto Musacchio (GUE/NGL) do Komisji (31 marca 2008 r.)
Dotyczy: dwóch rozporządzeń wykonawczych rządu włoskiego, w których zezwolono na spalanie odpa-
dów nieulegających biodegradacji, oraz zachęt do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł nieodnawial-
nych w elektrowni w Acerra
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)

E-1827/08 (DE) skierowane przez: Paula Rübiga (PPE-DE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: stosowania dyrektywy 98/37/WE dotyczącej maszyn w odniesieniu do wind dla osób na wózkach
inwalidzkich
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1828/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: terminu realizacji programów budowy gospodarstw wiejskich finansowanych przez UE
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)
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E-1829/08 (IT) skierowane przez: Sebastiano (Nello) Musumeciego (UEN) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zabijania kotów i psów
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1830/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Rady (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: włączenia Turcji we wspólną politykę zagraniczną
Odpowiedź Rady (2 czerwca 2008 r.)

E-1831/08 (SV) skierowane przez: Jensa Holma (GUE/NGL) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: niezależności grupy ekspertów EFSA
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1832/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: chrześcijan w Wietnamie: łamania praw człowieka
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

E-1833/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: sprawy pastora Fernanda Kutina
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1834/08 (IT) skierowane przez: Roberto Musacchio (GUE/NGL), Luisę Morgantini (GUE/NGL), Umberto
Guidoniego (GUE/NGL), Claudio Favę (PSE), Alfonso Andrię (ALDE), Gianniego Pittellę (PSE), Nicolę
Zingarettiego (PSE), Lapo Pistellego (ALDE), Pasqualinę Napoletano (PSE) i Robertę Angelilli (UEN) do
Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: delokalizacji i zamknięcia ośrodka badawczego Marconi-Ericsson w Rzymie
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1835/08 (NL) skierowane przez: Philipa Claeysa (NI) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wizyty, którą ma złożyć Yaşar Büyükanit tureckim oddziałom okupującym Cypr
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1836/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: próby wymazywania historii
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1837/08 (DE) skierowane przez: Cema Özdemira (Verts/ALE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wydatków w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego i ENPI na rzecz południowych
państw śródziemnomorskich
Odpowiedź Komisji (30 maja 2008 r.)

E-1838/08 (EN) skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) i Giselę Kallenbach (Verts/ALE)
do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: planowanej rozbudowy kopalni złota w Chelopech (Bułgaria) przy zastosowaniu technologii
wykorzystującej cyjanek
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1840/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1841/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)
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E-1842/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1843/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1844/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1845/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1846/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1847/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1848/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1849/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1850/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1851/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1852/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1853/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)
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E-1854/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1855/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1856/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1857/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1858/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1859/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1860/08 (NL) skierowane przez: Cornelisa Vissera (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przedsięwzięcia Deltanatuur i ramowej dyrektywy wodnej
Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)

E-1861/08 (FI) skierowane przez: Eiję-Riittę Korholę (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: strategii zdrowia psychicznego dla UE
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

E-1862/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przejazdów kolejowych
Odpowiedź Komisji (20 czerwca 2008 r.)

E-1863/08 (EN) skierowane przez: Caroline Lucas (Verts/ALE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: antykonkurencyjnych praktyk w odniesieniu do rozbudowy autostrady M74 w Szkocji
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1864/08 (IT) skierowane przez: Robertę Angelilli (UEN) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ogólnego wzrostu cen nawozów
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1865/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: komplikacji w planie rozdziału własności wytwarzania energii elektrycznej i sieci w celu umożli-
wienia konkurencyjnym przedsiębiorstwom dostępu do sieci
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)
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P-1866/08 (DE) skierowane przez: Klausa-Heinera Lehnego (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy dotyczącej spółki
Volkswagen
Odpowiedź Komisji (10 czerwca 2008 r.)

P-1867/08 (EN) skierowane przez: Ariego Vatanena (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: luk w homologacji typu pojazdów w Europie (dotyczy dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r.)
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1868/08 (DE) skierowane przez: Karla-Heinza Florenza (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ograniczenia konkurencji wynikającego z planowanej włoskiej ustawy w sprawie odpadów (ustawa
nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r.) – unijnego prawa konkurencji – unijnej dyrektywy dotyczącej baterii
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)

E-1869/08 (DE) skierowane przez: Daniela Caspary’ego (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w zakresie umów o ochronie inwestycji po wejściu w życie traktatu lizbońskiego
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

E-1870/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zamówień w Europejskim Banku Centralnym
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1871/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Rady (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: umowy z Cotonou i praw człowieka na Jamajce
Odpowiedź Rady (23 maja 2008 r.)

E-1872/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia sieci Natura 2000 w Bułgarii i Rumunii
Odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-1873/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Rady (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: braku jasności co do dat rozpoczęcia i zakończenia oraz granic terytorialnych działań instytucji
powiązanych z UE w Kosowie i ich związku z UNMIK
Odpowiedź Rady (16 czerwca 2008 r.)

E-1874/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: braku jasności co do dat rozpoczęcia i zakończenia oraz granic terytorialnych działań instytucji
powiązanych z UE w Kosowie i ich związku z UNMIK
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1875/08 (PT) skierowane przez: José Ribeiro e Castro (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zastraszania „Kobiet w Bieli”
Odpowiedź Komisji (30 maja 2008 r.)

P-1876/08 (FR) skierowane przez: Françoise Grossetête (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: biologicznych produktów leczniczych na Ukrainie
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

P-1877/08 (FR) skierowane przez: Erikę Mann (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: działań Komisji w sprawie Sahary Zachodniej
Odpowiedź Komisji (23 kwietnia 2008 r.)
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P-1878/08 (NL) skierowane przez: Barta Staesa (Verts/ALE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: możliwości odliczenia darowizn od podatku na rzecz europejskich organizacji pozarządowych
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1879/08 (DE) skierowane przez: Karla-Heinza Florenza (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: konsultacji z zainteresowanymi stronami w kontekście Ramowej konwencji antytytoniowej
Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC)
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1880/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przejścia z telewizji analogowej na cyfrową w Grecji
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1881/08 (EN) skierowane przez: Fionę Hall (ALDE) do Rady (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni
Odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1882/08 (EN) skierowane przez: Andreasa Schwaba (PPE-DE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1883/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wymogu publikowania przez firmy farmaceutyczne pełnych danych dotyczących badań klinicz-
nych
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

E-1884/08 (EN) skierowane przez: Roberta Evansa (PSE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: firmy Phorm zajmującej się reklamą w Internecie
Wspólna odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1885/08 (FR) skierowane przez: Erikę Mann (PSE) do Rady (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: działań Rady w sprawie Sahary Zachodniej
Odpowiedź Rady (23 maja 2008 r.)

E-1886/08 (NL) skierowane przez: Saïda El Khadraouiego (PSE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: programu Erasmus
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1887/08 (NL) skierowane przez: Kartikę Tamarę Liotard (GUE/NGL) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: doniesień mediów dotyczących komisarza Güntera Verheugena i przyznania, że miał miejsce
przywóz chlorowanego drobiu do UE
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2008 r.)

E-1888/08 (NL) skierowane przez: Thijsa Bermana (PSE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: skuteczności, koordynacji i własności unijnej pomocy dla Afganistanu
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)

P-1889/08 (ES) skierowane przez: Fernando Fernándeza Martína (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w odniesieniu do produkcji pomidorów na Wyspach Kanaryjskich
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)
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P-1890/08 (EN) skierowane przez: Dorette Corbey (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: polowań na foki i zmian klimatycznych
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

P-1891/08 (SV) skierowane przez: Carla Schlytera (Verts/ALE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kampanii szczepień
Odpowiedź Komisji (6 maja 2008 r.)

P-1892/08 (DE) skierowane przez: Manfreda Webera (PPE-DE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: sytuacji w dziedzinie praw człowieka w Turcji: ochrony dla Orhana Kemala Cengiza
Odpowiedź Komisji (18 kwietnia 2008 r.)

E-1893/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ochrony środowiska naturalnego w Ría de Ribadeo (Lugo, Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

E-1894/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przemysłu samochodowego w UE
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1895/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: osób ubiegających się o azyl
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1896/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: polowań na foki
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1897/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odpowiedzi na pytanie pisemne P-0737/08
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1898/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: organizacji ApTibet, która nie zasługuje na ogłoszenie upadłości, ale na wsparcie
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1899/08 (EN) skierowane przez: Ashleya Mote’a (NI) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: środków unijnych dla palestyńskiej służby cywilnej
Odpowiedź Komisji (2 czerwca 2008 r.)

E-1900/08 (EN) skierowane przez: Carla Schlytera (Verts/ALE) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Grecji i przestrzegania przepisów ramowej dyrektywy w sprawie odpadów
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)

E-1901/08 (EN) skierowane przez: Daniela Hannana (NI) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Jerry’ego Schoolera, właściciela winiarni Lurgashall Winery
Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)
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E-1902/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Rady (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: konieczności przeprowadzenia przez UE dochodzenia w sprawie zbrodni dokonanych przez
kosowskie bojówki
Odpowiedź Rady (19 maja 2008 r.)

E-1903/08 (IT) skierowane przez: Mario Borghezio (UEN) do Komisji (7 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: konieczności przeprowadzenia przez UE dochodzenia w sprawie zbrodni dokonanych przez
kosowskie bojówki
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

P-1906/08 (DA) skierowane przez: Ole Christensena (PSE) do Komisji (2 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

P-1907/08 (DE) skierowane przez: Ingeborg Gräßle (PPE-DE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: szkoleń HACCP
Odpowiedź Komisji (13 maja 2008 r.)

P-1908/08 (EN) skierowane przez: Rebeccę Harms (Verts/ALE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: stanowiska Komisji w sprawie reaktorów 3 i 4 elektrowni jądrowej Mochowce
Odpowiedź Komisji (21 kwietnia 2008 r.)

E-1909/08 (ES) skierowane przez: Marię Badię i Cutchet (PSE) do Rady (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: niedoboru personelu w służbie zdrowia
Odpowiedź Rady (23 maja 2008 r.)

E-1910/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ogólnego planu dróg Autonomicznej Wspólnoty Madrytu
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

E-1911/08 (DA) skierowane przez: Ole Christensena (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zakładania spółek równoległych i prawa strajku
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2008 r.)

E-1912/08 (DA) skierowane przez: Jensa-Petera Bondego (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: objętości podstawowych traktatów
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1913/08 (DE) skierowane przez: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wprowadzenia upraw zmodyfikowanej kukurydzy MON810 w Hesji (Niemcy)
Odpowiedź Komisji (11 czerwca 2008 r.)

E-1914/08 (DE) skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wnoszenia leków we wstrzykiwaczach na pokład samolotu
Odpowiedź Komisji (15 lipca 2008 r.)

E-1915/08 (EN) skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: transgranicznego egzekwowania prawa dotyczącego wykroczeń drogowych
Odpowiedź Komisji (20 czerwca 2008 r.)
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E-1916/08 (EN) skierowane przez: Mary Honeyball (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przepisów dotyczących przelewów transgranicznych w UE
Odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-1917/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1918/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1919/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1920/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1921/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1922/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1923/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kontaktów wysokiego szczebla z władzami Stanów Zjednoczonych
Wspólna odpowiedź Komisji (22 kwietnia 2008 r.)

E-1924/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: bojkotu igrzysk olimpijskich w Chinach
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1925/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: bojkotu igrzysk olimpijskich przez UE
Wspólna odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1926/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga
Wspólna odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1927/08 (FR) skierowane przez: Roberta Goebbelsa (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: bilansu handlowego między państwami członkowskimi
Odpowiedź Komisji (8 maja 2008 r.)
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E-1928/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) i Mario Borghezio (UEN) do Komisji
(9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: sera mozzarella: poważnej odpowiedzialności władz Kampanii
Odpowiedź Komisji (9 czerwca 2008 r.)

E-1929/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Tybetu
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1930/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: cech zewnętrznych rasy jako kryterium kontroli policyjnych lub celnych osób przekraczających
granicę wewnętrzną w strefie Schengen
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1931/08 (NL) skierowane przez: Franka Vanheckego (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: stwierdzenia marnotrawstwa środków w Europejskim Centrum Monitorowania Rasizmu
i Ksenofobii w roku budżetowym 2006
Odpowiedź Komisji (13 czerwca 2008 r.)

E-1932/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: praw pracowników platform wiertniczych na Morzu Północnym
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

E-1933/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: pomocy wspólnotowej – zakładów Peugeot/Citroën w Mangualde
Wstępna odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)
Uzupełniająca odpowiedź Komisji (23 czerwca 2008 r.)

E-1934/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: systemu emerytalnego w Grecji
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1935/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: produkcji, sprzedaży i używania wyrobów pirotechnicznych
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1936/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: traktowania osób ubiegających się o azyl
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1937/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: akredytowanych laboratoriów klinicznych na Cyprze
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1938/08 (EN) skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: bezprawnej konfiskaty whisky ze sklepu bezcłowego
Odpowiedź Komisji (22 lipca 2008 r.)

E-1939/08 (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: świadczenia usług socjalnych
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)
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E-1940/08 (EN) skierowane przez: Marian Harkin (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: podatku rejestracyjnego
Odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1941/08 (EN) skierowane przez: Angelikę Niebler (PPE-DE) i Miroslava Ouzký’ego (PPE-DE) do Komisji
(9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wdrożenia dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywy
WEEE)
Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)

E-1942/08 (FR) skierowane przez: Marie-Noëlle Lienemann (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: delokalizacji w europejskim przemyśle lotniczym
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2008 r.)

E-1943/08 (NL) skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: nieproporcjonalnie dużego wpływu przemysłu na kształtowanie polityki UE spowodowanego
składem i brakiem przejrzystości grup ekspertów
Odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)

E-1944/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: katastrofy statku „Sea Diamond” u wybrzeży Santorini
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1945/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zwiększenia roli parlamentów krajowych
Odpowiedź Komisji (6 czerwca 2008 r.)

E-1946/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odszkodowań dla obywateli w przypadku zakłóceń w dostawach energii
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1947/08 (EL) skierowane przez: Georgiosa Georgiou (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: greckiego języka migowego
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)

E-1948/08 (EN) skierowane przez: Jima Higginsa (PPE-DE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zakazu handlu wyrobami z fok
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1949/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: referendum w Birmie – konstytucji
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1950/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: konstytucji Birmy
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1951/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: sankcji wobec Birmy
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)
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E-1952/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: skuteczności sankcji wobec Birmy
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1953/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: uwolnienia więźniów politycznych w Birmie
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1954/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Birmy – embarga na broń
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1955/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: położenia kresu łamaniu praw człowieka w Birmie
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1956/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zanieczyszczonego włoskiego sera
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1957/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: głupich przepisów UE
Odpowiedź Komisji (30 czerwca 2008 r.)

E-1958/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: pestycydów w europejskich winach
Odpowiedź Komisji (22 maja 2008 r.)

E-1959/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: uprowadzonych izraelskich żołnierzy
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1960/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zobowiązań publicznych i politycznych komisarzy
Odpowiedź Komisji (7 maja 2008 r.)

E-1961/08 (IT) skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: zerowej tolerancji dla rave parties
Odpowiedź Komisji (20 maja 2008 r.)

E-1962/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: środka UE na rzecz przejrzystości i etyczności inwestycji
Odpowiedź Komisji (6 czerwca 2008 r.)

E-1963/08 (NL) skierowane przez: Friedę Brepoels (PPE-DE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przetłumaczenia norm europejskich na wszystkie języki urzędowe UE
Odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)
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P-1964/08 (HU) skierowane przez: László Surjána (PPE-DE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: Czy posiadanie wcześniej wydanej wizy węgierskiej utrudnia wydanie nowej wizy Schengen?
Odpowiedź Komisji (5 maja 2008 r.)

P-1965/08 (EN) skierowane przez: Glenis Willmott (PSE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: skarg pracowników zatrudnionych w warunkach, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest podwyższone
Odpowiedź Komisji (28 kwietnia 2008 r.)

E-1967/08 (EN) skierowane przez: Petera Skinnera (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
Odpowiedź Komisji (30 maja 2008 r.)

E-1968/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: miasta Liedekerke we Flandrii
Odpowiedź Komisji (12 czerwca 2008 r.)

E-1969/08 (EN) skierowane przez: Mariosa Matsakisa (ALDE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: telemedycyny w UE
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

E-1970/08 (IT) skierowane przez: Monicę Frassoni (Verts/ALE) i Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) do Komisji
(9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: roli obserwatorium ds. Doliny Susy i zgodności jego wniosków z priorytetami w ramach
francusko-włoskiego projektu 06010 współfinansowanego w ramach programu wieloletniego na lata
2007-2013
Odpowiedź Komisji (8 lipca 2008 r.)

P-1971/08 (DE) skierowane przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji (3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kredytów CME w Europie: utrudnień w mobilności?
Odpowiedź Komisji (30 kwietnia 2008 r.)

E-1972/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: konsekwencji zmniejszenia ceł na konserwy i wyroby z tuńczyka dla krajów AKP i „GSP plus”
Wspólna odpowiedź Komisji (16 czerwca 2008 r.)

E-1973/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: konsekwencji zmniejszenia ceł dla sektora tuńczyka
Wspólna odpowiedź Komisji (16 czerwca 2008 r.)

E-1974/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: negocjacji UE-ASEAN i sektora tuńczyka
Wspólna odpowiedź Komisji (16 czerwca 2008 r.)

E-1975/08 (ES) skierowane przez: Carlosa Carnero Gonzáleza (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: odwiertów na Monte del Pardo
Odpowiedź Komisji (27 maja 2008 r.)

E-1976/08 (ES) skierowane przez: Willy’ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: niewdrożenia porozumienia pomiędzy regionalnym rządem Andaluzji i spółdzielcami Plan
Almonte Marismas (park Doñana)
Odpowiedź Komisji (17 czerwca 2008 r.)
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E-1977/08 (DE) skierowane przez: Christę Prets (PSE) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: środków UE w odniesieniu do dzieci ulicy w Europie
Odpowiedź Komisji (6 czerwca 2008 r.)

E-1978/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: barwników w żywności i nadpobudliwości u dzieci
Wspólna odpowiedź Komisji (28 maja 2008 r.)

E-1979/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: dokuczliwości hałasu
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1980/08 (EN) skierowane przez: Godfreya Blooma (IND/DEM) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: certyfikatów energetycznych w budynkach użyteczności publicznej
Odpowiedź Komisji (21 maja 2008 r.)

E-1981/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: lekarzy specjalistów
Odpowiedź Komisji (6 czerwca 2008 r.)

E-1982/08 (EN) skierowane przez: Jima Allistera (NI) do Komisji (9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: lekarzy specjalistów
Odpowiedź Komisji (19 maja 2008 r.)

E-1983/08 (IT) skierowane przez: Marco Pannellę (ALDE) i Marco Cappato (ALDE) do Rady
(9 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: udziału wysokiego przedstawiciela UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
w ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r.
Odpowiedź Rady (16 czerwca 2008 r.)

P-1984/08 (ES) skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji
(3 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: programów na rzecz trwałego rozwoju lokalnego i miejskiego w małych gminach Autonomicznej
Wspólnoty Galicii (Hiszpania)
Odpowiedź Komisji (29 kwietnia 2008 r.)

E-1985/08 (DA) skierowane przez: Dana Jørgensena (PSE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wzrostu pogłowia bydła w okręgu Århus i ewentualnego naruszenia norm UE dotyczących
jakości wody
Odpowiedź Komisji (25 czerwca 2008 r.)

E-1986/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: szkodliwych substancji w papierze z recyklingu
Odpowiedź Komisji (3 czerwca 2008 r.)

E-1987/08 (DE) skierowane przez: Richarda Seebera (PPE-DE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: bezpłatnych szkół w Austrii
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1989/08 (EN) skierowane przez: Michaela Cashmana (PSE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ograniczeń w wykorzystywaniu towarów do celów demonstracyjnych
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)
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E-1990/08 (EN) skierowane przez: Kathy Sinnott (IND/DEM) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: przerwania prac budowlanych na autostradzie M3
Odpowiedź Komisji (5 czerwca 2008 r.)

E-1991/08 (EN) skierowane przez: Marco Cappato (ALDE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: wspólnych wskaźników i porównywalności danych w odniesieniu do narkotyków w obszarze prac
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Odpowiedź Komisji (13 czerwca 2008 r.)

E-1992/08 (EN) skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: kolejnego przypadku niesprawiedliwego traktowania obywateli Wielkiej Brytanii
Odpowiedź Komisji (14 maja 2008 r.)

E-1993/08 (EN) skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) i Roberta Evansa (PSE) do Komisji
(10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: niedźwiedzi w Kambodży
Odpowiedź Komisji (29 maja 2008 r.)

E-1994/08 (EN) skierowane przez: Jana Zahradila (PPE-DE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: instrumentu współpracy w zakresie rozwoju, programu tematycznego: „Podmioty niepaństwowe
i władze lokalne w procesie rozwoju” – programu działania na 2007 r. i przygotowania programu
działania na 2008 r.
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1995/08 (HU) skierowane przez: Gyulę Hegyiego (PSE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: europejskiej strategii na rzecz walki z chorobami alergicznymi
Odpowiedź Komisji (26 maja 2008 r.)

E-1996/08 (NL) skierowane przez: Dirka Sterckxa (ALDE) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: ewentualnego szkodliwego wpływu świetlówek (szczególnie kompaktowych) na zdrowie
Odpowiedź Komisji (4 czerwca 2008 r.)

E-1997/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: korzystnych linii kredytowych dla spółdzielni winiarskich
Odpowiedź Komisji (6 czerwca 2008 r.)

E-1998/08 (PT) skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: skutków umów Blair House
Odpowiedź Komisji (23 maja 2008 r.)

E-1999/08 (EL) skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji (10 kwietnia 2008 r.)
Dotyczy: dalszego postępowania w sprawie C - 390/05
Odpowiedź Komisji (30 czerwca 2008 r.)
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