
8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az Eljárási Szabályzat 108. cikke):

– (0032/2008) tesz fel: Helmuth Markov, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Legújabb fejle-
mények az Európai Közösség és az Öböl Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi meg-
állapodásról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban (B6-0020/2008);

– (0031/2008) tesz fel: Neil Parish, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Zéró tolerancia a
nem engedélyezett, géntechnológiával módosított szervezetekkel szemben és ennek gazdasági
következményei (B6-0151/2008).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

– Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Hélène Descamps, Ramona Nicole Mănescu, Christa Prets
és Bart Staes az Európai Unió politikáiban az ifjúság önállósága elősegítésének hangsúlyosabbá
tételéről (0033/2008),

– Christel Schaldemose, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Heide Rühle és Åsa Westlund az azo élel-
miszer-színezékekről és a kinolin sárgáról, amelyek veszélyesek az emberi egészségre (0034/2008),

– Othmar Karas, Herczog Edit, Wolf Klinz, Olle Schmidt és Alexander Radwan az európai kisvállal-
kozói törvényről (0035/2008),

– Edward McMillan-Scott, Roberta Angelilli, Glenys Kinnock, Evelyne Gebhardt és Diana Wallis az
eltűnt gyermekek megtalálását célzó szükség-együttműködésről (0036/2008),

– Philip Claeys, Frank Vanhecke és Koenraad Dillen az európai uniós intézmények épületeiben a
vallási szimbólumok viselésének betiltására irányuló tilalom bevezetésérő l (0037/2008),

– Anni Podimata, Dimitrios Papadimoulis és Rebecca Harms az Európai Unió energiaösszetételének
diverzifikálásáról (0038/2008).

9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0001, 0003, 0004, 0005, 0006/2008. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú
aláírást, így azok az Eljárási Szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.

10. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az Eljárási
Szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2008.03.11.

Otto Bux (66 aláírás) (0222/2008 sz.);
Barbara Bergh (Verein „Hilfe und Hoffnung für Juden”) (0223/2008 sz.);
Miroslawa Morozinska (0224/2008 sz.);
(bizalmas név) (0225/2008 sz.);
Georg Dobler (0226/2008 sz.);
Serban Pretor (0227/2008 sz.);
Gianpietro Torresan (0228/2008 sz.);
Bartos Árpádné (0229/2008 sz.);
Uwe Lauke (0230/2008 sz.);
Sami Marttila (0231/2008 sz.);
Constant Verbraeken (0232/2008 sz.);
(bizalmas név) (0233/2008 sz.);
Patrick Houlihan (0234/2008 sz.);
Francis Hennessy (0235/2008 sz.);
Sean Schneider (0236/2008 sz.);
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