
— (O-0095/2008) zadali: Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, do Rady: Demok-
racja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy UE/Wietnam (B6-0473/2008),

— (O-0096/2008) zadali: Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, do Komisji:
Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy UE/Wietnam
(B6-0474/2008)

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

— Libor Rouček w sprawie niesprawiedliwego wyroku dla czeskich entomologów wydanego przez sąd
w Bengalu Zachodnim (0079/2008),

— Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel i Antonios Trakatellis w sprawie
priorytetów walki z chorobą Alzheimera (0080/2008),

— Philip Claeys, Frank Vanhecke i Koenraad Dillen w sprawie wniosku Jordanii o wydanie obywateli
europejskich z powodu krytyki islamu (0081/2008),

— Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes i Umberto Guidoni w sprawie utwo-
rzenia Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) (0082/2008),

— Andreas Mölzer w sprawie referendów na temat traktatu z Lizbony (0083/2008),

— Irena Belohorská, Zita Pleštinská i Anna Záborská w sprawie cukrzycy i otyłości w czasie ciąży
(0084/2008),

— Mikel Irujo Amezaga w sprawie powszechnego przyjęcia„Karty z Saragossy” jako dowodu poparcia
dla problematyki związanej z wodą (0085/2008),

— Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock i Helga Trüpel w sprawie
przywrócenia nadawania stacji telewizyjnej NTDTV w Chinach przez Eutelsat (0086/2008),

— Mario Mauro i Gianni Pittella w sprawie wykorzystania euroobligacji jako nowej strategii na rzecz
wzrostu (0087/2008),

— Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas i Luigi Cocilovo w sprawie przedstawicieli pracow-
ników ds. środowiska (0088/2008).

8. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 46/2008, 47/2008 upadły, ponieważ nie
uzyskały wymaganej liczby podpisów.

9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przy-
stąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

— porozumienie o współpracy pomiędzy Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspól-
notą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych.
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