
– (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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– kiegészítő megállapodás az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség
között, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek
kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre történő kiterjesztéséről,

– jegyzőkönyv az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liech-
tensteini Hercegségnek az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy
Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonat-
kozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról,

– jegyzőkönyv az Európai Közösség és a Svájci Államszövettség közötti megállapodáshoz, az Európai
Közösség, a Svájci Államszövettség és a Liechtensteini Hercegség között a tagállamban vagy Svájcban
benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó felté-
telek és eljárási szabályok megállapításáról,

– jegyzőkönyv a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, azt Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a
Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köz-
társaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel az egyrészről az
Európai Közösségek és annak tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között lét-
rejött stabilizációs és társulási megállapodáshoz,

– jegyzőkönyv az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Herceg-
ség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszö-
vetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fej-
lesztésére irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról.

13. Petíciók

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

2008.09.02.

Ignacio Enrique Garrido Gomez (363 aláírás) (1138/2008 sz.)

Horia-Calin Cristescu (1139/2008 sz.)

Antonio Moreno Soler (Colectivo Papas de Alex) (1140/2008 sz.)

Marc Laurentiu Aurel (1141/2008 sz.)

Ingo Alberti (1142/2008 sz.)

Eric Sanitas (Association Fédérative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes) (1143/2008 sz.)

Werner Schmidt (1144/2008 sz.)

Giovanni Bosco Maria Cavalletti (2 aláírás) (1145/2008 sz.)

Carmen Fernández Arias Leal (1146/2008 sz.)

Roberto Giurastante (Greenaction Transnational) (1147/2008 sz.)

Damien Cassidy (Ringsted Irishtown Sandymount Environmental Group) (1148/2008 sz.)

Isaac Ibáñez García (1149/2008 sz.)

A. Clevering (1150/2008 sz.)

Peter Herzig (1151/2008 sz.)

Elisabeth Sodies (Curare e.V.) (1152/2008 sz.)

Jazz Pabla (1153/2008 sz.)

Peter Miles (1154/2008 sz.)

Rosa Vallecillos Merelo (2 aláírás) (1155/2008 sz.)
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