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Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.

2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosme-
tycznych (tekst przekształcony) (COM(2008)0049 — C6-0053/2008 — 2008/0035(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: JURI

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie) (COM(2008)0810 — C6-0472/2008 —

2008/0241(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: JURI

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwa-
lifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszka-
niowym (COM(2008)0838 — C6-0473/2008 — 2008/0245(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI

opinia: ITRE

— Wniosek dotyczący rozporządzenia (WE) nr …/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspól-
notowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko
(„Marco Polo II”) (COM(2008)0847 — C6-0482/2008 — 2008/0239(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

opinia: BUDG

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kole-
jowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (COM(2008)0852 — C6-0509/2008 —

2008/0247(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

— Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteli-
gentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi
rodzajami transportu (COM(2008)0887 — C6-0512/2008 — 2008/0263(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

opinia: ITRE

— 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 nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2008)0665 — C6-0514/2008 —

2008/0260(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, IMCO
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— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Euro-
pejską Agencję Leków, odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odnie-
sieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (COM(2008)0664 — C6-0515/2008 —

2008/0257(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, IMCO

— 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 wyda-
wanych na receptę lekarską (COM(2008)0663 — C6-0516/2008 — 2008/0256(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, IMCO

— Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Euro-
pejską Agencję Leków, w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produk-
tów leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską (COM(2008)0662 —

C6-0517/2008 — 2008/0255(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: ITRE, IMCO

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską
a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0729 —

C6-0519/2008 — 2007/0251(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

— Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską
a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0178 —

C6-0520/2008 — 2008/0068(CNS))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji
i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek
o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. IRAN: SPRAWA SHIRIN EBADI

— Marios Matsakis i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu: sprawa Shirin Ebadi
(B6-0036/2009);

— Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda i Christa Prets, w imieniu grupy PSE, w sprawie Iranu:
sprawa Shirin Ebadi (B6-0039/2009);

— Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre i Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE,
w sprawie Iranu (B6-0040/2009);

— Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam, w imieniu grupy PPE-DE,
w sprawie Iranu: sprawa Shirin Ebadi (B6-0041/2009);

— Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka,
Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN,
w sprawie prześladowania Shirin Ebadi, laureatki pokojowej Nagrody Nobla, oraz irańskich obroń-
ców praw człowieka (B6-0049/2009);

— Eva-Britt Svensson i Luisa Morgantini, w imieniu grupy GUE/NGL, dotycząca sprawy Shirin Ebadi
w Iranie (B6-0052/2009).
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