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Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.

2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:
— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uniemożliwienia

korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem terrorystów
(COM(2004)0448 — C6-0143/2004 — 2004/0137(COD)).
odesłany przedmiot: LIBE

opinia: CONT, ECON, IMCO, JURI, PETI

— Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 50/2004 — Sekcja III — Komisja (SEC(2004)1282
— C6-0152/2004 — 2004/2211(GBD)).
odesłany przedmiot: BUDG

— Rada Unii Europejskiej: Projekt decyzji ramowej w sprawie uproszczenia wymiany informacji
i danych wywiadowczych między organami ścigania Państw Członkowskich Unii Europejskiej,
w szczególności w odniesieniu do poważnych przestępstw, włącznie z aktami terrorystycznymi
(10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)).
odesłany przedmiot: LIBE

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów
mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2004)0718 — C6-0154/2004 — 2004/
0251(COD)).
odesłany przedmiot: JURI

opinia: LIBE

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich
(COM(2004)0501 [01] — C6-0155/2004 — 2004/0170(CNS)).
odesłany przedmiot: BUDG

opinia: CONT, REGI

— Wniosek dotyczący rozporządzenie Rady w sprawie wdrażania środków mających na celu korekty
nierównowagi budżetowej zgodnie z art. 4 i 5 decyzji Rady z dnia (…) w sprawie systemu środ-
ków własnych Wspólnot Europejskich (COM(2004)0501 [02] — C6-0156/2004 — 2004/0171
(CNS)).
odesłany przedmiot: BUDG

opinia: CONT, REGI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczni-
czych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę
2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (COM(2004)0599 — C6-0159/2004 — 2004/
0217(COD)).
odesłany przedmiot: ENVI

opinia: ITRE, IMCO

— Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quanti-
tés nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE
du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (COM(2004)0708 — C6-0160/2004
— 2004/0248(COD)) (1).
odesłany przedmiot: IMCO

opinia: ITRE

(1) Ten tytuł nie jest dostępny we wszystkich językach.
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