
14. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0069/2008) zadane przezNeil Parish,, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Klonowanie zwie-
rząt na cele produkcji żywności (B6-0545/2008);

— (O-0070/2008) zadane przezMiroslav Ouzký,, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Postępy Rady
dotyczące dyrektywy ramowej w sprawie ochrony gleby (B6-0455/2008)

— (O-0072/2008) zadane przezKlaus-Heiner Lehne,, w imieniu komisji JURI, do Komisji: wspólny
system odniesienia w zakresie europejskiego prawa umów (B6-0456/2008)

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

— Vladimír Železný, w sprawie nadużywania przymiotnika „zrównoważony” (0064/2008);

— Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov i Slavi Binev, w sprawie ochrony zewnętrznej granicy UE
przed kłusownictwem i inną nielegalną działalnością gospodarczą (0065/2008);

— Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms i Csaba Sándor Tabajdi, w sprawie ochrony jaskiń, jako
dziedzictwa kultury, przyrody i środowiska naturalnego (0066/2008);

— Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou i Christel Schaldemose,
w sprawie konieczności przygotowania przez Komisję Europejską szczegółowego badania
z zakresu produktów podobnych (0067/2008);

— Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson i Neil Parish, w sprawie systemu
elektronicznej identyfikacji owiec (EID) (0068/2008);

— Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott i Adamos Adamou, w sprawie
fibromialgii (0069/2008);

— Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin i Jean Lambert, w sprawie konieczności ustanowienia
reprezentacji dla przyszłych pokoleń w Unii Europejskiej (0070/2008);

— Andreas Mölzer, w sprawie zakazu wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na autostradach
dwupasmowych (0071/2008).

15. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Rozdano ostateczny projekt porządku obrad sesji miesięcznej (wrzesień I (PE.411.060/PDOJ)). Nie złożono
żadnych wniosków o wprowadzenie zmian.

Głos zabrał Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE, który wniósł o przesunięcie debaty nad pakietem
socjalnym (pkt 13 POPO), przewidzianej we wtorkowym porządku obrad, na następne posiedzenie plenarne,
w związku z tym, że debata w sprawie sytuacji w Gruzji (pkt 67 POPO) nie mogła się odbyć dziś wieczo-
rem, jak planowano, i została przesunięta na jutro rano.

Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.
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