
— do Komisji:
França Armando, Martin David, Sonik Bogusław, Gräßle Ingeborg, Aylward Liam, Mitchell
Gay, Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Higgins Jim, Bowis
John, Posselt Bernd, Guerreiro Pedro, Holm Jens, Meyer Pleite Willy, Andrikienė Laima Liu-
cija, Harkin Marian, Arnaoutakis Stavros, Crowley Brian, McGuinness Mairead, Panayotopou-
los-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Goudin Hélène, Brejc Mihael, Schmidt Olle, Sinnott
Kathy, De Rossa Proinsias, Pafilis Athanasios, Țicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Papastamkos
Georgios, Lundgren Nils, Nicholson James, Papadimoulis Dimitrios, Mavrommatis Manolis,
El Khadraoui Saïd, Zwiefka Tadeusz, Hołowczyc Krzysztof, Toussas Georgios, Droutsas Kon-
stantinos, Karim Sajjad, Irujo Amezaga Mikel, Czarnecki Ryszard

2.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu):

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie przepisów dotyczących działalności zawo-
dowej konstruktora budowlanego i innych rodzajów działalności zawodowej w budownic-
twie (wykończeniowe roboty budowlane) (B6-0060/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

— Jana Bobošíková. Projekt rezolucji w sprawie obniżenia wynagrodzeń posłów do Parlamentu
Europejskiego w związku z recesją gospodarczą w Unii Europejskiej oraz z ogólnoświato-
wym kryzysem finansowym i gospodarczym (B6-0061/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: BUDG

— Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie kontroli tożsamości osób niepełnoletnich
w Unii Europejskiej (B6-0065/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

— Călin Cătălin Chiriță. (Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.) Proposi-
tion de résolution sur la promotion des droits à l'éducation en langue maternelle pour les
membres de la minorité roumaine en Ukraine (B6-0067/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

— Daciana Octavia Sârbu. (Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.) Propo-
sition de résolution sur les catastrophes naturelles en Europe (B6-0068/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, BUDG, REGI

— Sebastian Valentin Bodu i Marian-Jean Marinescu. (Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we
wszystkich językach.) Motion for a resolution on the removal of barriers on the free move-
ment of labour force within EU borders (B6-0071/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL

2.3) propozycje zaleceń (art. 114 Regulaminu):

— Kathalijne Maria Buitenweg i Monica Frassoni, w imieniu grupy Verts/ALE. Projekt zalecenia
dla Rady w sprawie przepadku środków finansowych i własności organizacji przestępczych
oraz konieczności ich wykorzystania na cele społeczne (B6-0064/2009)

odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— protokół do umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspól-
notą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą-
pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej,

— umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotycząca pewnych aspektów przewozów
lotniczych,
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— porozumienie między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem,

— umowa między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmieniająca załącznik 11 do umowy
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi.

9. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077,
0078, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0087, 0088/2008 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby
podpisów.

10. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

— (O-0115/2008) zadane przez Vladimíra Remka, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: poprawa
efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
(B6-0003/2009),

— (O-0001/2009) zadane przez Daniela Caspary'ego, Roberta Sturdy'ego, Corien Wortmann-Kool i
Zbigniewa Zaleskiego w imieniu grupy PPE-DE, do Komisji: Ocena wpływu kompromisów osiąg-
niętych pod koniec lipca 2008 r. w ramach negocjacji z Doha w sprawie dostępu do rynku dla
towarów i usług nierolnych (B6-0004/2009),

— (O-0002/2009) zadane przez Csabę Sándora Tabajdiego, Hannesa Swobodę, Jana Marinusa Wier-
smę, Véronique De Keyser, Katrin Saks i Claude'a Moraesa w imieniu grupy PSE, do Komisji:
Ochrona tradycyjnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz imigrantów w Europie
(B6-0005/2009),

— (O-0007/2009) zadane przez Davida Hammersteina w imieniu grupy Verts/ALE, Alexandrę Dobo-
lyi w imieniu grupy PSE, Willy'ego Meyera Pleite w imieniu grupy GUE/NGL, i Marian Harkin w
imieniu grupy ALDE, do Komisji: Prawo do głosowania nieobywateli Łotwy w wyborach lokalnych
(B6-0007/2009),

— (O-0008/2009) zadane przez Helmutha Markova, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Produkcja i
zatrudnienie w sektorze tekstylnym i odzieżowym w różnych państwach członkowskich UE
(B6-0008/2009)

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

— Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro i Francis Wurtz w sprawie
zakazu produkcji, sprzedaży i rozpowszechniania przedmiotów i znaków nazistowskich w UE
(0004/2009),

— Dimitar Stoyanov i Slavi Binev w sprawie otwarcia pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego
bloku elektrowni jądrowej w Kozłoduju (0005/2009),

— Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov i Slavi Binev w sprawie fali nienawiści etnicznej wobec Buł-
garów w Bułgarii (0006/2009),

— Daniel Strož w sprawie antyintegracyjnych tendencji związanych z próbami rewizji wyników dru-
giej wojny światowej (0007/2009),

— Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu i Adamos Adamou w
sprawie propozycji dotyczącej przejrzystego wskazywania na etykietach prawidłowych informacji
dotyczących pochodzenia, jakości i możliwości śledzenia środków spożywczych (0008/2009),

— Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia i Konrad Szymański w sprawie
ochrony niedzieli — dnia wolnego od pracy — jako podstawowego filara europejskiego modelu
społecznego i części europejskiego dziedzictwa kulturowego (0009/2009),
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