
Zapis ustaleń 27 posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, 10 lipca 2008 r.

1. Projekt Rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiającego określone
systemy wsparcia dla rolników; Projekt Rozporządzenia Rady w sprawie zmian Wspólnej
Polityki Rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr
3/2008 oraz WE nr […]/2008; Projekt Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Decyzja Rady zmieniająca Decyzję
2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich
(okres programowania 2007-2013).
Instytucja  wiodąca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
COM COM(2008) 306
sygn. Rady UE 9656/08
art. ustawy art. 6 ust. 1*
referent Wojciechowski  Grzegorz
decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i postanowiła nie wnosić uwag.

2. Wniosek w sprawie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę
wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007
r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która
zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji
Instytucja  wiodąca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
COM COM(2008) 346
sygn. Rady UE 10467/08
art. ustawy art. 6 ust. 1*
referent Gorczyca  Stanisław
decyzja komisji Komisja popiera projekt aktu prawnego.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007
ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących
się do mięsa drobiowego
Instytucja  wiodąca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
COM COM(2008) 336
sygn. Rady UE 10351/08
art. ustawy art. 6 ust. 1*
referent Pupa  Zdzisław
decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i wyraziła opinię. Opinia E12

4. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Instytucja  wiodąca Urząd Zamówień Publicznych
COM COM(2007) 766
sygn. Rady UE 16488/07
art. ustawy art. 8 ust. 1*
referent Głowski  Piotr
decyzja komisji Komisja rozpatrzyła projekt i popiera stanowisko rządu.

5. Nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję

COM(2008) 308 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 311 art. 6 ust. 1*
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COM(2008) 314 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 318 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 324 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 335 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 342 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 343 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 348 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 350 art. 6 ust. 1*
COM(2008) 363 art. 6 ust. 4*
Propozycja Rozporządzenia Rady rozszerzającego ostateczne środki antydumpingowe na

przywóz nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych
(KMS) z Chin oraz kończącego postępowanie w sprawie potencjalnego obejścia środków
antydumpingowych na import chińskich kołowych mechanizmów segregatorowych
dostarczanych z Tajlandii art. 8 ust. 1*

Propozycja zakończenia postępowania weryfikacyjnego i uchylenia ostatecznych ceł
antydumpingowych nałożonych na import dużych pstrągów tęczowych z Królestwa
Norwegii 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).


