
— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami
wewnątrzwspólnotowymi (COM(2008)0147 [[02]] — C6-0155/2008 — 2008/0059(CNS)) — komisja
ECON.
Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0449/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o zawarciu Umowy pomiędzy rządem
Republiki Korei a Wspólnotą Europejską dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych
(SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS)) — komisja INTA.
Sprawozdawca: David Martin (A6-0452/2008)

— * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie zobowiązań
alimentacyjnych (14066/2008 — C6-0384/2008 — 2005/0259(CNS)) — komisja LIBE.
Sprawozdawca: Genowefa Grabowska (A6-0456/2008)

7. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0097/2008) zadane przez Arlene McCarthy, w imieniu komisji IMCO, do Komisji: Aspekty
ochrony konsumentów przed podrabianiem (B6-0486/2008),

— (O-0124/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Rady: Przyszła glo-
balna struktura rynków finansowych i plan UE odbudowy gospodarki (B6-0487/2008),

— (O-0125/2008) zadane przez Pervenche Berès, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Przyszła
globalna struktura rynków finansowych i plan UE odbudowy gospodarki (B6-0488/2008),

— (O-0128/2008) zadane przez Gérarda Depreza, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Postępy
w zakresie europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS)
(B6-0489/2008),

— (O-0131/2008) zadane przez Guido Sacconiego, w imieniu grupy PSE, Satu Hassi, w imieniu grupy
Verts/ALE, Johna Bowisa, w imieniu grupy PPE-DE, Chrisa Daviesa, w imieniu grupy ALDE, Jensa
Holma, w imieniu grupy GUE/NGL, Johannesa Bloklanda, w imieniu grupy IND/DEM i Alessandra
Fogliettę, w imieniu grupy UEN, do Komisji: Wstępna rejestracja wprowadzonych substancji zgod-
nie z rozporządzeniem REACH (B6-0490/2008)

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

— Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García i Catherine Stihler w sprawie nad-
miernych nacisków na zachowanie przesadnie szczupłej sylwetki (0101/2008),

— Mieczysław Edmund Janowski i Wiesław Stefan Kuc w sprawie terrorystów działających na teryto-
rium Pakistanu (0102/2008),

— Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre i Giusto Catania w sprawie
ochrony praw człowieka w zamkniętych instytucjach (0103/2008).

8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczoną kopię następującego dokumentu:

— umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony.
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