
49. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej, 29 stycznia 2009 r. 
 
 

1. Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Infrastruktury 
 COM COM(2008) 852  
 sygn. Rady UE  17324/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Głowski  Piotr 

 
 

2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych 2007-
2013) 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Finansów 
 COM COM(2008) 859  
 sygn. Rady UE  17606/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Wyrowiński  Jan 

 
 

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 COM COM(2008) 543  
 sygn. Rady UE  15546/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Rachoń  Janusz 

 
 

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji 
produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła 
pochodzenia 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2008) 668  
 sygn. Rady UE  17504/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Czelej  Grzegorz 

 
 

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i 
nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, w zakresie informacji 
kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi i wydawanych na receptę lekarską 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2008) 662  
 sygn. Rady UE  17498/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Czelej  Grzegorz 
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6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących 
produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2008) 663  
 sygn. Rady UE  17499/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Czelej  Grzegorz 

 
 

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i 
nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odnośnie do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2008) 664  
 sygn. Rady UE  17501/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Czelej  Grzegorz 

 
 

8. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2008) 665  
 sygn. Rady UE  17502/08 
 art. ustawy art. 6 ust. 1* 
 referuje Czelej  Grzegorz 

 
 
 

9. Nierozpatrywane -propozycja 
 
COM(2008) 822 art. 6 ust. 4 
COM(2008) 883 art. 6 ust. 4 
COM(2008) 901 art. 6 ust. 4 
 
 
 
 
 
* - ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 

związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 
515 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1342). 

 
 
 


