
8. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0022/2008) zadane przez Miroslava Ouzký'ego, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Strategia
Rady na dziewiąte zwyczajne zgromadzenie konferencji stron Konwencji o różnorodności biolo-
gicznej (COP 9) oraz czwarte posiedzenie stron Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie bio-
logicznym (COP-MOP 4) (B6-0016/2008),

— (O-0023/2008) zadane przez Miroslava Ouzký'ego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia
Komisji na dziewiąte zwyczajne zgromadzenie konferencji stron Konwencji o różnorodności bio-
logicznej (COP 9) oraz czwarte posiedzenie stron Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie bio-
logicznym (COP-MOP 4) (B6-0017/2008),

— (O-0024/2008) zadane przez Gerarda Galeotego i Luisa de Grandes Pascuala, w imieniu grupy PPE-
DE, do Komisji: Zatonięcie masowca „New Flame” i jego konsekwencje dla Zatoki Algeciras
(B6-0018/2008).

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

— Magor Imre Csibi, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Péter Olajos i Cristian Silviu Buşoi w sprawie zwal-
czania na rynku UE drewna pochodzącego z nielegalnego wyrębu (0023/2008),

— Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou
i Richard Howitt w sprawie dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych i umieszczania ich
w placówkach w Unii Europejskiej (0024/2008),

— Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze i Manolis Mavrommatis
w sprawie wartości książki w kulturze europejskiej i konieczności ograniczenia związanych z nią
kosztów (0025/2008),

— Koenraad Dillen, Frank Vanhecke i Philip Claeys w sprawie wypowiedzi Dalajlamy na temat
„potwornych i niewyobrażalnych naruszeń praw człowieka, jakich dopuszczają się Chiny
w Tybecie” (0026/2008),

— Mario Borghezio w sprawie niedopuszczalnych represji stosowanych przez Chiny wobec narodu
tybetańskiego (0027/2008),

— Patrick Gaubert w sprawie przestrzegania praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej
(0028/2008),

— Mario Mauro, Iles Braghetto i Cristina Gutiérrez-Cortines w sprawie szkolnictwa, uniwersytetów
i badań w europejskiej przestrzeni akademickiej (0029/2008),

— Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski i Joel
Hasse Ferreira w sprawie ogłoszenia 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu (0030/2008),

— Slavi Binev, Dimitar Stoyanov i Desislav Chukolov w sprawie ludobójstwa dokonanego przez Tur-
ków na ludności ormiańskiej w latach 1915-1917 (0031/2008),

— Slavi Binev, Dimitar Stoyanov i Desislav Chukolov w sprawie przestrzegania zasady świadomej
zgody przy pozyskiwaniu narządów, tkanek i komórek (0032/2008).

9. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106,
0107, 0108, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116/2007 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby
podpisów.
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