
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):

– (O-0022/2008) tesz fel Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Tanácsnak a
biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes felei konferenciájának kilencedik rendes ülésére
(COP 9) és a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv részes feleinek negyedik ülésére
(COP-MOP 4) kialakított stratégiáról (B6-0016/2008),

– (O-0023/2008) tesz fel Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság-
nak a biológiai sokféleségről szóló egyezmény részes felei konferenciájának kilencedik rendes ülé-
sére (COP 9) és a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv részes feleinek negyedik
ülésére (COP-MOP 4) kialakított stratégiáról (B6-0017/2008),

– (O-0024/2008) tesz fel Gerardo Galeote és Luis de Grandes Pascual, a PPE-DE képviselőcsoport
nevében, a Bizottsághoz: A New Flame hajóroncs és következményei az Algecirasi-öbölben
(B6-0018/2008).

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

– Csibi Magor Imre, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Olajos Péter és Cristian Silviu Buşoi az illegálisan
kitermelt faanyag elleni küzdelemről az Unió piacán (0023/2008),

– Kathy Sinnott, Bastiaan Belder, Elly de Groen-Kouwenhoven, Marie Panayotopoulos-Cassiotou és
Richard Howitt a fogyatékkal élő gyermekek megkülönböztetéséről és intézményi elhelyezéséről
az Európai Unióban (0024/2008),

– Luciana Sbarbati, Daniel Dăianu, Gianni Pittella, Anne Laperrouze és Manolis Mavrommatis a
könyv értékéről az európai kultúrában és költségei csökkentésének szükségességéről (0025/2008),

– Koenraad Dillen, Frank Vanhecke és Philip Claeys a „Tibetben az emberi jogok Kína által elkövetett
felháborító és felfoghatatlan megsértéséről” szóló, a dalai láma által tett nyilatkozatokról
(0026/2008),

– Mario Borghezio a tibeti nép Kína általi, tűrhetetlen elnyomásáról (0027/2008),

– Patrick Gaubert az emberi jogok tiszteletben tartásáról a Kínai Népköztársaságban (0028/2008),

– Mario Mauro, Iles Braghetto és Cristina Gutiérrez-Cortines az európai felsőoktatási térségben meg-
valósuló képzésről, az egyetemekről és a kutatásról (0029/2008),

– Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Edmund Janowski és Joel
Hasse Ferreira 2011 mint az „Önkéntesség Európai Éve” meghirdetéséről (0030/2008),

– Slavi Binev, Dimitar Stoyanov és Desislav Chukolov a törökök által 1915 és 1917 között elkövetett
örmény népirtásról (0031/2008),

– Slavi Binev, Dimitar Stoyanov és Desislav Chukolov a tájékoztatáson alapuló beleegyezés elvének
védelme a szervek, szövetek és sejtek adományozásának tekintetében (0032/2008).

9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116/2007. sz.
írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az Eljárási Szabályzat 116. cikke
(5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.
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