
— (O-0030/2008) zadane przez Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelikę Beer, Caroline Lucas,
w imieniu grupy Verts/ALE, Luisę Morgantini, w imieniu grupy GUE/NGL, Annemie Neyts-Uytte-
broeck, w imieniu grupy ALDE, Anę Marię Gomes, w imieniu grupy PSE, Ģirtsa Valdisa Kristov-
skisa, w imieniu grupy UEN, Karla von Wogau i Stefano Zappalà, w imieniu grupy PPE-DE do
Komisji: Światowy traktat o zakazie broni uranowej (B6-0154/2008),

— (O-0033/2008) zadane przez Helmutha Markova, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Spory
WTO w sprawie Airbus/Boeing (B6-0155/2008),

— (O-0054/2008) zadane przez Miroslava Ouzkýego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Strategia
Komisji w związku z trzecim posiedzeniem stron Konwencji o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska (B6-0157/2008),

— (O-0055/2008) zadane przez Guida Sacconiego, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Projekt roz-
porządzenia w sprawie metod badawczych w ramach REACH (B6-0158/2008),

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

— Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek i Daniel Cohn-Bendit,
w sprawie stosowania otwartych źródeł oprogramowania (0046/2008),

— Elizabeth Lynne, Jamila Madeira i Frieda Brepoels, w sprawie kryzysu humanitarnego w Gazie
(0047/2008),

— Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai i Marian Harkin, w sprawie wielojęzycz-
ności — kluczowego elementu demokracji i przejrzystości w służbie obywateli państw członkow-
skich (0048/2008).

10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

— Umowę o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża
Kości Słoniowej.

11. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 7, 9, 10, 12, 13/2008 upadły, ponieważ nie
uzyskały wymaganej liczby podpisów.

12. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0158/2008 — SEC(2008)0298/ final)
w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2008.

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 13.12.2006 r.

*
* *

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0159/2008 — SEC(2008)0409 final)
w sprawie przesunięcia środków DEC 09/2008.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z dnia 25.06.2002 r. zmienionego 13.12.2006 r.
Komisja udzieliła pozytywnej opinii na przesunięcie zgodnie z następującym podziałem:

— 11 03 01 Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa — Wybrzeże Kości Słoniowej EUR
1.190.000,- (zobowiązania/płatności)
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