
Zapis ustaleń 26. posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, które odbyło się 25
czerwca 2008 r.

1. Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, etykietowania
i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie
(WE) nr 1907/2006
Instytucja  wiodąca Ministerstwo Gospodarki
COM COM(2007) 355
sygn. Rady UE 11497/07
art. ustawy art. 8 ust. 1*
referent Gruszka  Tadeusz
decyzja komisji Komisja popiera projekt rozporządzenia.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów
technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich
bezpieczeństwa ogólnego
Instytucja  wiodąca Ministerstwo Infrastruktury
COM COM(2008) 316
sygn. Rady UE 10099/08
art. ustawy art. 6 ust. 1*
referent Głowski  Piotr
decyzja komisji Komisja popiera projekt rozporządzenia.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania
informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej
2008/XX/WSiSW.
Instytucja  wiodąca Ministerstwo Sprawiedliwości
COM COM(2008) 332
sygn. Rady UE 10122/08
art. ustawy art. 6 ust. 1*
referent Witczak  Mariusz
decyzja komisji Komisja popiera projekt decyzji.

4. Nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję

COM(2008) 228 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 230 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 243 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 305 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 341 art. 6 ust. 4*
COM(2008) 353 art. 6 ust. 4*
9508/1/08 art. 6 ust. 1*
Propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego ograniczonego do

zbadania dumpingu i zniesienia ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na
import łososia hodowlanego z Królestwa Norwegii (Norwegia) art. 8 ust. 1*



-2-
Postępowanie weryfikacyjne ograniczone do zakresu przedmiotowego dotyczące wózków

paletowych ręcznych i ich części składowych pochodzących z Chińskiej Republiki
Ludowej (Chin)  art. 8 ust. 1*

Propozycja rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Nr 442/2007 nakładające
ostateczne cło antydumpingowe na import saletry amonowej z Ukrainy  art. 8 ust. 1*

Propozycja rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie nr 1911/2006 nakładające
ostateczne cło antydumpingowe na import roztworu mocznika i saletry amonowej (RMS)
z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy  art. 8 ust. 1*

* - 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).


