
Dimosthenis Balatsoukas (no 0811/2008);
Bruno Müllenhoff (no 0812/2008);
Brian John (no 0813/2008);
Ognian Kostadinov (no 0814/2008);
Christa Gehres (Verband Wohneigentum e.V.) (no 0815/2008);
(nazwisko poufne) (no 0816/2008);
Matteo Coda (no 0817/2008);
Vladislav Petkov (Pakiv European Network) (no 0818/2008);
Ma. de la Luz Alvarez Loría (no 0819/2008);
Georgios Apostolidis (Metochoi tis AE Acropolis Chrimatistiriaki Aepey) (no 0820/2008).

12. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

— Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy pomiędzy Agencją Praw
podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy;

— Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europej-
ską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

13. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022/2008
upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.

14. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w lipcu 2008 (PE 409.330/PDOJ) został rozesłany,
a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 07.07.2008 — 10.07.2008

poniedziałek, wtorek, środa

— bez zmian

czwartek

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (artykuł 115
Regulaminu):

Wniosek grupy PSE o skreślenie z porządku obrad debaty nad domniemanym istnieniem zbiorowych gro-
bów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (pkt 76 PDOJ)

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który uzasadnił wniosek, i Monica Frassoni w imieniu
grupy Verts/ALE.

Na wniosek grupy Verts/ALE Przewodniczący zarządził poddanie wniosku grupy PSE pod głosowanie
imienne, a Martin Schulz zakwestionował zgodność tej procedury z przepisami (Przewodniczący odpowie-
dział mu, że wniosek o głosowanie imienne został złożony zgodnie z przepisami, a zatem jest dopusz-
czalny).
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