
– (O-0089/2008) felteszi: Giles Chichester, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Anne Laperrouze, az
ALDE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Eugeni-
jus Maldeikis, az UEN képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Az energiaárak megfékezése
(B6-0464/2008),

– (O-0090/2008) felteszi: Giles Chichester, a PPE-DE képviselőcsoport nevében, Anne Laperrouze, az
ALDE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Eugeni-
jus Maldeikis, az UEN képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az energiaárak megfékezése
(B6-0465/2008)

– (O-0091/2008) felteszi: Rebecca Harms és Claude Turmes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a
Bizottsághoz: Az energiaárak megfékezése (B6-0466/2008).

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

– Marian Zlotea és Flaviu Călin Rus az elhízott gyerekek helyzetéről (0072/2008),

– Jean-Claude Martinez a kolumbiai FARC korábbi túszainak, mint pl. Tito Velásquez méltóságáról és
alapvető jogairól (0073/2008),

– Daniel Strož az EU-ban – az emberi jogok, a demokrácia, valamint a jogállamiság területén –

fennálló problémákra való fokozottabb odafigyelés szükségességéről (0074/2008),

– Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler és Helga Trüpel az Európai
Parlament összes plenáris ülésszakának Brüsszelben történő tartásáról (0075/2008),

– Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure és Caroline Lucas a civil élettársi kapcsolatok
egyenlő elismeréséről (0076/2008),

– Marian Zlotea, Rareș-Lucian Niculescu és Flaviu Călin Rus az európai kommunista korszakban
hozott politikai ítéletek semmissé nyilvánításáról (0077/2008),

– Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes és Elisa Ferreira az energiahatékony háztartási
termékek csökkentett héa-szintjéről (0078/2008).

11. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45/2008. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást,
így azok az Eljárási Szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.

12. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– ideiglenes megállapodás egyrészről az Európai Közösség és másrészről Bosznia és Hercegovina között a
kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről,

– az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás,

– jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság
közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köz-
társaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának
figyelembevételéről,

– jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi
megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1-jétől 2012.
július 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról,
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