
2.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Marian Zlotea. Projekt rezolucji w sprawie obowiązku informowania konsumentów
w ramach umów standardowych (B6-0418/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO
opinia: JURI

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie coraz częstszych przypadków występowa-
nia w państwach członkowskich chorób od wielu lat zwalczonych na terytorium Unii Euro-
pejskiej (B6-0419/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

2.3) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu):

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE, Jelko Kacin, w imieniu grupy ALDE
i baronessa Sarah Ludford, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie
mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (B6-0417/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: LIBE

— Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy ALDE and Angelika Beer, w imieniu grupy
Verts/ALE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie nierozprzestrzeniania i przyszłości układu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) (B6-0421/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET

— Juan Manuel Salafranca Sanchez-Neyra. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie partnerstwa
strategicznego UE-Meksyk (B6-0437/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE, INTA

— Véronique De Keyser, w imieniu grupy PSE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie partner-
stwa strategicznego UE-Brazylia (B6-0449/2008)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE, INTA

10. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0066/2008) zadane przez Katerinę Batzeli i Ernę Hennicot-Schoepges, w imieniu komisji CULT,
do Komisji: Bilans reformy Szkół Europejskich (B6-0454/2008),

— (O-0074/2008) zadane przez Helmutha Markova, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Międzyna-
rodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego (ITTA) z 2006 r. (B6-0458/2008),

— (O-0081/2008) zadane przez Giuseppe Garganiego, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Zbiorowe
zarządzanie prawami autorskimi on-line (B6-0459/2008),

— (O-0082/2008) zadane przez Hannesa Swobodę w imieniu grupy PSE, do Rady: Zajęcie się cenami
energii (B6-0460/2008),

— (O-0083/2008) zadane przez Hannesa Swobodę w imieniu grupy PSE, do Komisji: Zajęcie się
cenami energii (B6-0461/2008)

— (O-0086/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Fundacja
Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (FKMSR): „Przegląd statutu — Publiczna
odpowiedzialność i skład Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) — Propo-
zycje zmian” (B6-0463/2008),

4.12.2008 PL C 309 E/7Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Poniedziałek, 22 września 2008 r.



— (O-0089/2008) zadane przez Giles'a Chichestera w imieniu grupy PPE-DE, Anne Laperrouze
w imieniu grupy ALDE, Sophię in 't Veld w imieniu grupy ALDE i Eugenijusa Maldeikisa
w imieniu grupy UEN, do Rady: Kwestia cen energii (B6-0464/2008),

— (O-0090/2008) zadane przez Giles'a Chichestera w imieniu grupy PPE-DE, Anne Laperrouze
w imieniu grupy ALDE, Sophię in 't Veld w imieniu grupy ALDE i Eugenijusa Maldeikisa
w imieniu grupy UEN, do Komisji: Kwestia cen energii (B6-0465/2008)

— (O-0091/2008) zadane przez Rebeccę Harms i Claude'a Turmesa w imieniu grupy Verts/ALE, do
Komisji: Kwestia cen energii (B6-0466/2008).

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

— Marian Zlotea i Flaviu Călin Rus w sprawie sytuacji dzieci dotkniętych otyłością (0072/2008),

— Jean-Claude Martinez w sprawie poszanowania praw podstawowych byłych zakładników FARC
w Kolumbii, takich jak żołnierz Tito Velásquez (0073/2008),

— Daniel Strož w sprawie konieczności zwracania większej uwagi na problemy w UE również
w dziedzinie praw człowieka, demokracji i państwa prawa (0074/2008),

— Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler i Helga Trüpel w sprawie
przeprowadzania wszystkich posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli
(0075/2008),

— Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure i Caroline Lucas w sprawie wzajemnego uznawa-
nia cywilnych związków partnerskich (0076/2008),

— Marian Zlotea, Rareș-Lucian Niculescu i Flaviu Călin Rus w sprawie kasacji wyroków w sprawach
politycznych wydanych w okresie panowania reżimów komunistycznych w Europie (0077/2008),

— Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes i Elisa Ferreira w sprawie obniżonej stawki pod-
atku VAT na energooszczędne artykuły gospodarstwa domowego (0078/2008).

11. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45/2008 upadły,
ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

12. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Umowa przejściowa w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską
z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony,

— Umowa partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretań-
ską,

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

— Protokół ustalający, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopusz-
czalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie poło-
wów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską,
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