
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-0032/2007) Helmuth Markov, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A legutóbbi fejlemé-
nyek a Kínával fenntartott kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban (B6-0129/2007);

– (O-0036/2007) Gianluca Susta és Johan Van Hecke, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kader
Arif, a PSE képviselőcsoport nevében, Georgios Papastamkos, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Vittorio Agnoletto és Helmuth Markov, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a
Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, az UEN képviselőcsoport nevében, a
Tanácshoz: TRIPS-egyezmény és a gyógyszerekhez való hozzáférés (B6-0130/2007);

– (O-0037/2007) Gianluca Susta és Johan Van Hecke, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kader
Arif, a PSE képviselőcsoport nevében, Georgios Papastamkos, a PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Vittorio Agnoletto és Helmuth Markov, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a
Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, az UEN képviselőcsoport nevében, a
Bizottsághoz: TRIPS-megállapodás és a gyógyszerekhez való hozzáférés (B6-0131/2007);

– (O-0041/2007) Jan Andersson, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A munkavállalók
kiküldetése (B6-0132/2007);

– (O-0033/2007) Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Intézkedések a szív-
és érrendszeri megbetegedések leküzdésére (B6-0134/2007);

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

– Mario Borghezio, a keresztényeknek az arab országokban és a világ többi részén történő üldözésé-
ről (0065/2007);

– Arlene McCarthy, Gérard Onesta és Georgs Andrejevs, a tűzvédelmi szempontból biztonságosabb
cigarettákról (0066/2007);

– Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre és Luisa Morgantini,
a halálbüntetésről Fehéroroszországban (0067/2007);

– Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov és Slavi Binev, a törökök által 1876–1877 során a bolgárok-
kal szemben elkövetett népirtásról (0068/2007);

– Andreas Mölzer, a menedékkérők bűnözéséről (0069/2007);

– Bogusław Rogalski, Jolanta Sędrowska lengyel állampolgár szülői jogaitól való megfosztásáról Egil
Trohaug norvég állampolgár javára, akit szexuális visszaéléssel gyanúsítanak lányukkal, Nora
Trohauggal szemben (0070/2007).

9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

– megállapodás az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság kormánya között a légi szolgáltatások bizo-
nyos kérdéseiről;

– megállapodás az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a
Svájci Államszövettség közötti tudományos és technológiai együttműködésről.

10. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú
aláírást, így azok az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.
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