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Szanowny Pan 
Mikołaj Dowgielewicz 
Sekretarz Stanu  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 
 

W załączeniu przekazuję zapis ustaleń 7 posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, 
które odbyło się 20 grudnia 2011 r. o godz. 08:00 w sali 182 . 
 

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii 
Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 COM COM(2011) 609  
 art. ustawy art. 7* 
 referent Filip Libicki  
 decyzja komisji Komisja poparła projekt aktu prawnego 

 
2. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa 
dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską oraz w odniesieniu do 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2011) 633  
 art. ustawy art. 10* 
 referent Grzegorz Czelej  
 decyzja komisji Komisja poparła stanowisko rządu 

 
3. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu 
społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na 
receptę lekarską, oraz w odniesieniu do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2011) 632  
 art. ustawy art. 10* 
 referent Grzegorz Czelej  
 decyzja komisji Komisja poparła stanowisko rządu 

 
4. Wniosek dotyczący decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających 
genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5), 
składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2011) 620  
 art. ustawy art. 8* 
 referent Grzegorz Wojciechowski  
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 decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i wyraziła opinię (druk senacki nr E1)  

 
5. Wniosek dotyczący decyzji Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających 
genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-
5xMONØØØ21- 9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2011) 621  
 art. ustawy art. 8* 
 referent Grzegorz Wojciechowski  
 decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i wyraziła opinię (druk senacki nr E2)  

 
6. Wniosek dotyczący decyzji Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających 
genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), 
składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2011) 622  
 art. ustawy art. 8* 
 referent Grzegorz Wojciechowski  
 decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i wyraziła opinię (druk senacki nr E3)  

 
7. Wniosek dotyczący decyzji Rady  zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy 

rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających 
genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), 
składających się z niej lub z niej wyprodukowanych 

 Instytucja  wiodąca Ministerstwo Zdrowia 
 COM COM(2011) 623  
 art. ustawy art. 8* 
 referent Grzegorz Wojciechowski  

 decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i wyraziła opinię (druk senacki nr E4)  
 

 
 
 
  Z poważaniem 
 Edmund Wittbrodt 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 
* - ustawa z dnia 8 października 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z 

członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395). 
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