
4) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego:

— ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu doty-
czącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie
ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (03601/2008 —

C6-0029/2008 — 2005/0191(COD)) — komisja CODE.
Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0049/2008)

8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0015/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Rady: dalsze działania
dotyczące przeglądu procedury Lamfalussy'ego (B6-0011/2008);

— (O-0016/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: dalsze dzia-
łania dotyczące przeglądu procesu Lamfalussy'ego (B6-0012/2008);

— (O-0013/2008) zadane przez Guida Sacconiego, w imieniu Komisja tymczasowa ds. zmian klima-
tycznych, do Komisji: Zielona księga pt. „Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie — warianty
działań na szczeblu UE” (COM(2007)0354) (B6-0014/2008);

— (O-0014/2008) zadane przez Miroslava Ouzkýego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: walka z
rakiem w rozszerzonej Unii Europejskiej (B6-0015/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

— Cristiana Muscardini, Gerardo Galeote, Anna Záborská, Roberta Angelilli i Daniel Dăianu w spra-
wie lawinowego wzrostu treści pedofilskich w internecie (0017/2008);

— Corina Creţu, Gabriela Creţu, Mary Honeyball, Miguel Angel Martínez Martínez i Elena Valenciano
Martínez-Orozco w sprawie handlu kobietami wUnii Europejskiej w celu prostytucji (0018/2008);

— Vural Öger, Kader Arif, Marco Cappato i Jelko Kacin w sprawie propozycji utworzenia Unii Śró-
dziemnomorskiej (0019/2008);

— Patrick Gaubert, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Harlem Désir i Marie-Arlette Carlotti w sprawie
szóstej rocznicy porwania Ingrid Bétancourt przez FARC (0020/2008);

— Herbert Bösch, Harald Ettl, Stephen Hughes, André Brie i Othmar Karas w sprawie praktyk szwaj-
carskiego koncernu Novartis w zakresie zwolnień dokonywanych z pogardą dla pracowników
(0021/2008).

9. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0095, 0096, 0097, 0102/2007 upadły,
ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

10. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0063/2008 — SEC(2008)0015 wersja
ostateczna) w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości zgodnie z art. 24 ust. 3
rozporządzenia finansowego z dnia 25.06.2002 r. zmienionego dnia 13.12.2006 r.
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