
— (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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