
7. Wykładnia Regulaminu

Przewodniczący, zgodnie z art. 201 ust 3 Regulaminu, poinformował Parlament o następującej wykładni
art. 182 ust.1 Regulaminu, podanej przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, do której zwrócono się
z wnioskiem o wykładnię stosowania tego przepisu.

„Niniejszy przepis nie zabrania przewodniczącemu głównego komitetu włączania przewodniczących
podkomitetów w prace prezydium lub zezwalania im na prowadzenie obrad w trakcie debat dotyczą-
cych kwestii objętych właściwością danych podkomitetów — w rzeczywistości zezwala na to — pod
warunkiem, że ten sposób postępowania zostanie poddany do rozważenia przez całość prezydium i że
prezydium wyrazi na niego zgodę.”

Wykładnię tę uzna się za przyjętą, jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw przed przyjęciem niniej-
szego protokołu.

8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony,
w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej;

— umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Nowej Zelandii;

— umowa między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników
lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzą-
cych z Unii Europejskiej; zawarta w Brukseli dnia 30 czerwca 2008 r.;

— układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony;

— porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu ustalającego
wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych
Seszeli na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r.;

— protokół sprostowania drugiego protokołu dodatkowego do układu ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile
z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

9. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas
I i II sesji kwietniowej 2008 oraz I i II sesji majowej 2008 jest dostępny na stronie internetowej Séance en
direct.

10. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37,
38/2008 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.
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