
Gisli Gunnarsson (nr 0217/2008);
Riccardo Forte (Coordinamento Motociclisti) (nr 0218/2008);
Javier San Martín Larrinoa (nr 0219/2008);
Tomasz Bartkowski (nr 0220/2008);
Charles Chanoz (nr 0221/2008).

12. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— protokół sprostowania umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj-
carską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój
dorobku Schengen;

— umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy
administracyjnej w sprawach celnych;

— protokół o sprostowaniu do umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkow-
skich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej z wieloletnich ram finanso-
wych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przydzielania
pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

— protokół sprostowania umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w
sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islan-
dią i Norwegią.

13. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament
w trakcie I i II październikowej sesji miesięcznej jest już dostępny.

14. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w marcu 2008 r. (PE 403.203/PDOJ) został rozes-
łany i zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 10.03.2008-13.03.2008

poniedziałek, wtorek i środa

— bez zmian

Głos zabrał w sprawie wtorkowego porządku obrad Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który zauważył,
że komisarz Charlie McCreevy będzie nieobecny podczas debaty w sprawie pytań ustnych na temat działań
następczych po powtórnej analizie procesu Lamfalussy'ego (punkt 29 PDOJ) oraz zwrócił się o to, aby
zastąpił go Joaquín Almunia. Następnie zwrócił się o szczegóły w sprawie sytuacji Franco Frattiniego,
który od 14 marca przestanie być komisarzem. (Przewodniczący odpowiedział, że Joaquín Almunia będzie
mógł z pewnością być obecny we wtorek oraz że drugi poruszony punkt zostanie rozpatrzony).
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