
— 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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II. GWINEA

— Marios Matsakis, Thierry Cornillet i Johan Van Hecke, w imieniu grupy ALDE, w sprawie zamachu
stanu w Gwinei (B6-0037/2009);

— Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell
Fontelles, Thijs Berman i Catherine Neris, w imieniu grupy PSE, w sprawie zamachu stanu
w Gwinei (B6-0042/2009);

— Marie-Hélène Aubert, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Gwinei (B6-0043/2009);

— Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola i Bernd Posselt, w imieniu grupy PPE-DE,
w sprawie zamachu stanu w Gwinei (B6-0044/2009);

— Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad
Szymański i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN, w sprawie Gwinei
(B6-0045/2009);

— Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zamachu stanu w Gwinei
(B6-0053/2009).

III. WOLNOŚĆ PRASY W KENII

— Marios Matsakis, Frédérique Ries i Marielle De Sarnez, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wolności
prasy w Kenii (B6-0038/2009);

— Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Thijs Berman, w imieniu grupy PSE, w sprawie wolności
prasy w Kenii (B6-0046/2009);

— Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0047/2009);

— Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam i Laima Liucija Andrikienė, w imieniu
grupy PPE-DE, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0048/2009);

— Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki
i Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0050/2009);

— Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wolności prasy w Kenii (B6-0055/2009).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.

4. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoś-
ciowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koor-
dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) [COM(2008)0458 —

C6-0287/2008 — 2008/0153(COD)] — Komisja Gospodarcza i Monetarna.
Sprawozdawca: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Astrid Lulling, w imieniu grupy
PPE-DE, Donata Gottardi, w imieniu grupy PSE, Olle Schmidt, w imieniu grupy ALDE, Eoin Ryan, w imieniu
grupy UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė i Marek Aleksander Czarnecki.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Wolf Klinz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 13.01.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.40 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)
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