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KOMISJA

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2006/C 49/12)

Dokument Część Data Tytuł

COM (2004) 173 19.3.2004 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady tworzącego europejską procedurą dotyczącą nakazu płatni-
czego

COM (2004) 273 21.4.2004 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy Rady
73/239/EWG, 92/49/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i
2002/83/WE

COM (2004) 335 28.4.2004 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej w
ramach Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i
ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Polską, z drugiej
strony, w sprawie sporu dotyczącego interpretacji zastosowania art.
10 ust. 4 i art. 25 Układu Europejskiego w odniesieniu do ustawo-
dawstwa polskiego dotyczącego ustalania cen produktów farmaceu-
tycznych (rozporządzenie ministra finansów w sprawie wprowa-
dzenia obowiązku stosowania oficjalnych marż oraz zasad dotyczą-
cych ustalania cen w przypadku sprzedaży pochodzących z przy-
wozu leków gotowych, serum, szczepionek i środków antykoncep-
cyjnych z dnia 31 marca 2000 r.)

COM (2004) 389 19.5.2004 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego Rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrów-
nawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej
niż 1 mm, pochodzącego z Indii

COM (2004) 402 18.6.2004 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz odbudowy i
rekonstrukcji Iraku zgodnie z punktem 24 Porozumienia Międzyin-
stytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.

COM (2004) 560 1 16.8.2004 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zatwierdzającej zawarcie
konwencji w sprawie szybkiego powiadamiania o awarii nuklearnej

COM (2004) 560 2 16.8.2004 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zatwierdzającej zawarcie
konwencji w sprawie pomocy w przypadku awarii nuklearnej lub
zdarzenia radiacyjnego
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0173:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0273:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0335:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0389:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0402:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0560(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0560(02):PL:NOT
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COM (2004) 627 29.9.2004 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego Instru-
ment Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

COM (2004) 630 29.9.2004 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego Instru-
ment na Rzecz Stabilności

COM (2004) 708 25.10.2004 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w
opakowaniach jednostkowych, uchylająca dyrektywę Rady
75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniająca dyrektywę Rady
76/211/EWG

COM (2004) 718 22.10.2004 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach w sprawach
cywilnych i handlowych

COM (2004) 738 29.10.2004 Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów silnikowych i ich
przyczep oraz układów, części i odrębnych zespołów technicznych
przeznaczonych dla takich pojazdów (wersja przekształcona)

COM (2004) 774 6.12.2004 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zmieniającej decyzje
2001/507/WE i 2001/509/WE w celu wprowadzenia obowiązku
stosowania regulaminów 109 i 108 Europejskiej Komisji Gospodar-
czej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie
opon bieżnikowanych

COM(2005) 53 18.2.2005 Wniosek dotyczący Zalecenia Rady w sprawie działań prioryteto-
wych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w
Europie

COM(2005) 108 6.4.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej

COM(2005) 209 30.5.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej
Stolicy Kultury” w latach 2007-2019

COM(2005) 230 31.5.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie utworzenia, działania i
wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
(SIS II)

COM(2005) 236 31.5.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie utworzenia, działania i wykorzystania Systemu
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

COM(2005) 237 31.5.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w Państwach
Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

COM(2005) 276 1 12.7.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie
egzekwowania praw własności intelektualnej

COM(2005) 276 2 12.7.2005 Wniosek dotyczący Decyzji ramowej Rady mającej na celu wzmoc-
nienie systemu karnego w celu zwalczania naruszeń praw własności
intelektualnej

28.2.2006C 49/38 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0627:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0630:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0708:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0718:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0738:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0774:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0053:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0108:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0209:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0230:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0236:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0237:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0276(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0276(02):PL:NOT
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COM(2005) 280 1 30.6.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję
Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych

COM(2005) 280 2 30.6.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady uprawniającej Agencję Unii Euro-
pejskiej ds. Praw Podstawowych do prowadzenia działalności w
dziedzinach wymienionych w Tytule VI Traktatu o Unii Europej-
skiej

COM(2005) 282 22.6.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanie-
czyszczeniem

COM(2005) 293 23.6.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu
lotniczego

COM(2005) 317 18.7.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie poprawy współpracy
policyjnej Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności
na granicach wewnętrznych, oraz zmieniającej
Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen

COM(2005) 319 20.7.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europej-
skiego dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu
pasażerskiego kolejowego i drogowego

COM(2005) 325 20.7.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu
Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzya-
merykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej
Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką
Kostaryki z 1949 r.

COM(2005) 334 20.7.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrek-
tywę 77/388/EWG w odniesieniu do miejsca świadczenia usług

COM(2005) 337 26.7.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady kończącego postępo-
wanie antydumpingowe dotyczące przywozu termoplastycznego
kauczuku stryreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Repu-
bliki Korei i Rosji, kończącego przegląd okresowy środków anty-
dumpingowych stosowanych do przywozu termoplastycznego
kauczuku stryreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z
Tajwanu i znoszącego wymienione środki

COM(2005) 343 26.7.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą
przekazom pieniężnym

COM(2005) 347 29.7.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmie-
niającej decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006
programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania
wdrażania technologii teleinformatycznych

COM(2005) 350 2.8.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania umowy o
współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej
(GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską
i jej Państwami Członkowskimi a Ukrainą

COM(2005) 357 2.8.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0280(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0280(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0282:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0293:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0317:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0319:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0325:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0334:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0337:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0343:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0347:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0350:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0357:PL:NOT
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COM(2005) 372 12.8.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu
dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy
pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z
jednej strony a Republiką Południowej Afryki z drugiej strony, w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europej-
skiej

COM(2005) 375 14.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony
międzynarodowej

COM(2005) 380 25.8.2005 Poprawiony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy
(wersja znowelizowana)

COM(2005) 384 24.8.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej orga-
nizacji rynków w sektorze nasion

COM(2005) 386 24.8.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej orga-
nizacji rynków w sektorze chmielu

COM(2005) 391 1.9.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wspólnych norm i procedur dla Państw Członkowskich
dotyczących powrotu nielegalnych imigrantów z państw trzecich

COM(2005) 395 26.8.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina

COM(2005) 397 30.8.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
we Wspólnym Komitecie dotyczącego wykonywania art. 66 Euro-
śródziemnomorskiego Przejściowego Układu Stowarzyszeniowego
w sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską z
jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz
Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy z
drugiej strony

COM(2005) 398 29.8.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego mechanizmu
równoważącego stosowanego w odniesieniu do przywozu z niektó-
rych państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

COM(2005) 399 31.8.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narko-
tyków i Narkomanii

COM(2005) 401 8.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 3
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r.
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie
finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniają-
cego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w
sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

28.2.2006C 49/40 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0372:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0375:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0380:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0384:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0386:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0391:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0395:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0397:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0398:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0399:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0401:PL:NOT
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COM(2005) 402 8.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustalające wspólnotową
skalę klasyfikacji tusz dorosłego bydła

COM(2005) 404 2.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia
Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Wyspami
Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp
Salomona

COM(2005) 412 7.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącego środków przewidzianych w celu ułatwienia
procedur składania wniosków wizowych i wydawania wiz dla
członków rodziny olimpijskiej biorących udział w Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich i/lub Paraolimpijskich w Turynie w 2006 r.

COM(2005) 413 7.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nałożenia ostatecznego
cła antydumpingowego i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu trichloroizocyjanuro-
wego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjed-
noczonych Ameryki

COM(2005) 414 9.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady ustalającej stanowisko Wspólnoty
wobec przedłużenia Międzynarodowego Porozumienia Cukrowego
z 1992 r.

COM(2005) 416 8.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 2603/2000 nakładające ostateczne cło wyrów-
nawcze na przywóz określonych rodzajów politereftalanu etylenu
pochodzącego między innymi z Indii

COM(2005) 417 12.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki
handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych
z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

COM(2005) 418 09.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 2604/2000 nakładające ostateczne cło antydumpin-
gowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET)
pochodzących, między innymi, z Indii

COM(2005) 420 13.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy w
formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania
protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do
dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i
rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie
połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

COM(2005) 421 13.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia
protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do
dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i
rekompensatę finansową przewidziane w umowie pomiędzy Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie
połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0402:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0404:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0412:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0413:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0414:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0416:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0417:PL:NOT
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COM(2005) 424 12.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów cegieł
magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2005) 426 13.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu
Wspólnoty Europejskiej Konwencji Rady Europy nr 198 o praniu,
ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z
przestępstw oraz o finansowaniu terroryzmu

COM(2005) 427 14.9.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
69/169/EWG w zakresie tymczasowych ograniczeń ilościowych na
przywóz piwa do Finlandii

COM(2005) 429 22.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa
cywilnego

COM(2005) 433 12.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie stawek celnych
w odniesieniu do bananów

COM(2005) 435 1 14.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania przez
Wspólnotę Europejską Traktatu Wspólnoty Energetycznej

COM(2005) 435 2 14.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspól-
notę Europejską Traktatu Wspólnoty Energetycznej

COM(2005) 437 20.9.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie
do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożo-
nych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enolo-
gicznym nie przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

COM(2005) 438 21.9.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze
świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.),
zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE

COM(2005) 439 21.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej programu szczegóło-
wego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośred-
nich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego
programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań,
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

COM(2005) 440 21.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotycząca programu szczegóło-
wego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy Wspól-
noty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i
demonstracji (2007-2013)

COM(2005) 441 21.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej programu szczegóło-
wego „Pomysły” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty
Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i
demonstracji (2007-2013)
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COM(2005) 442 21.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej programu szczegóło-
wego „Ludzie” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty
Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i
demonstracji (2007-2013)

COM(2005) 443 21.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie programu szczegóło-
wego „Możliwości” wdrażającego siódmy program ramowy Wspól-
noty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i
demonstracji (2007-2013)

COM(2005) 444 21.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej programu szczegóło-
wego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośred-
nich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego
programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie
jądrowej (2007-2011)

COM(2005) 445 21.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej programu szczegóło-
wego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspól-
noty Energii Atomowej (Euratom) działań badawczych i szkolenio-
wych w dziedzinie jądrowej (2007-2011)

COM(2005) 447 21.9.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego
powietrza dla Europy

COM(2005) 450 23.9.2005 Wniosek dotyczący Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach
edukacji i kształcenia zawodowego: Europejska Karta na rzecz
Jakości Mobilności

COM(2005) 452 28.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotycząca stanowiska, które
zostanie przyjęte przez Wspólnotę w sprawie decyzji nr 1/2005
Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego, ustanowionego w ramach
Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
dotyczącej handlu produktami rolnymi, zmieniającej dodatek 6 do
załącznika 11

COM(2005) 453 28.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Komisji
Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Europy w
sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep

COM(2005) 454 28.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Komisji
Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Europy
dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia
głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

COM(2005) 457 11.10.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych

COM(2005) 460 30.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zmieniającej decyzję 2000/24/WE
w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których
decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na
Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r.
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COM(2005) 463 30.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy
międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z
2005 r.

COM(2005) 464 30.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
w Rady Stowarzyszenia UE-Chile dotyczącego liberalizacji ceł na
wina, napoje spirytusowe i napoje aromatyzowane wymienione
w załączniku II do Układu o Stowarzyszeniu między Wspólnotą
Europejską a Republiką Chile

COM(2005) 467 5.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

COM(2005) 468 20.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej do zawarcia w
imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu ustaleń między
Wspólnotą Europejską a Radą Federacji Szwajcarskiej w sprawie
wkładu Konfederacji Szwajcarskiej zmniejszenia różnic gospodar-
czych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej, oraz
upoważniającej niektóre Państwa Członkowskie do zawarcia indy-
widualnych umów z Konfederacją Szwajcarską dotyczących
wdrożenia przedmiotowego Protokołu

COM(2005) 469 5.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do
obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z
genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1)
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady

COM(2005) 470 1 5.9.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Repu-
bliką Korei

COM(2005) 470 2 5.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego wprowa-
dzenia w życie porozumienia zawartego przez WE w następstwie
negocjacji w ramach art. XXIV.6 GATT 1994, zmieniające załącznik
I do rozporzadzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej

COM(2005) 471 1 5.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumień
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Japonią
oraz między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią

COM(2005) 471 2 5.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego wprowa-
dzenia w życie porozumień zawartych przez WE w następstwie
negocjacji w ramach artykułu XXIV.6 GATT 1994, zmieniające
załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej

COM(2005) 472 6.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego środki w
celu odnowienia zasobów węgorza europejskiego

COM(2005) 475 4.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Ramowej Rady w sprawie ochrony
danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy poli-
cyjnej i sądowej w sprawach karnych
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COM(2005) 478 12.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebie-
skiego i ośmiornicy

COM(2005) 480 10.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie ustanowienia proce-
dury wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez
Państwa Członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej

COM(2005) 483 7.10.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki, zmieniająca
dyrektywę Rady 93/13/WE

COM(2005) 487 12.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) dosto-
sowującego od dnia 1 lipca 2005 r. poziom składki na system
emerytalno-rentowy urzędników i innych pracowników Wspólnot
Europejskich

COM(2005) 490 12.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Ramowej Rady w sprawie wymiany
informacji w ramach zasady dostępności

COM(2005) 492 14.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
w Radzie Stowarzyszenia WE-Turcja dotyczącego wykonania art. 9
decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja o wprowadzeniu
ostatniego etapu unii celnej

COM(2005) 495 14.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady kończącego częściowy
przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w
przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2005) 496 17.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpin-
gowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi lub
Federacji Rosyjskiej

COM(2005) 497 17.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów
złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z
Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wiet-
namu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych
elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzą-
cych z Malezji i Filipin

COM(2005) 499 17.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady uchylającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system usta-
lający zasady dotyczące minimum informacji, jakie mają być
zawarte w licencjach połowowych

COM(2005) 500 17.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady rozszerzającego częś-
ciowe zawieszenie ostatecznych ceł anty-dumpingowych, nałożo-
nych rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych
rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej
pochodzących z Chorwacji i Ukrainy
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COM(2005) 501 14.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzą-
cych z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej
Afryki i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z
art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96.

COM(2005) 502 17.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia
Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Federacją
Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Federacji
Mikronezji

COM(2005) 503 1 17.10.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia w
imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi
migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej

COM(2005) 503 2 17.10.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia w
imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi
migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej

COM(2005) 505 24.10.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środo-
wiska morskiego (dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej)

COM(2005) 507 20.10.2005 Wdrożenie wspólnotowego programu lizbońskiego: Wniosek
dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych
emerytur lub rent

COM(2005) 513 1 20.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania oraz
tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a
Rządem Republiki Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług
lotniczych

COM(2005) 513 2 20.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy
między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Singapuru
dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

COM(2005) 519 20.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i
Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z
handlem winem

COM(2005) 523 17.10.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

COM(2005) 524 20.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady wprowadzającego pewne
środki ograniczające w stosunku do Uzbekistanu
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COM(2005) 527 8.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
na forum Wspólnego Komitetu odnośnie do zalecenia dotyczącego
ponownego przywozu produktów pochodzących oraz przyjęcia
uproszczonych dowodów pochodzenia, sporządzonych przez
upoważnionych eksporterów, przez Umawiające się Strony umowy
pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony a
Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony.

COM(2005) 536 21.10.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającej program wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i
solidarności społecznej — PROGRESS

COM(2005) 538 1 28.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie przyjęcia Umowy o
bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych
(MCP)

COM(2005) 538 2 28.10.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia Umowy
o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalonych
(MCP)

COM(2005) 541 23.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpin-
gowe na przywóz stalowych lin i kabli, pochodzących m.in. z Indii

COM(2005) 547 7.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi w
sprawie handlu winem

COM(2005) 548 10.11.2005 Wniosek dotyczący Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie

COM(2005) 550 8.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz granulowanego politetra-
fluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji i z Chińskiej Republiki
Ludowej

COM(2005) 552 8.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) zmie-
niającego od dnia 1 lipca 2005 r. wynagrodzenia i emerytury urzęd-
ników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także
współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagro-
dzeń i emerytur

COM(2005) 553 10.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zasad, priorytetów i
warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Albanią

COM(2005) 555 9.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zasad, priorytetów i
warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Bośnią i Herce-
gowiną

COM(2005) 556 9.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zasad, priorytetów i
warunków ujętych w Partnerstwie dla Członkostwa zawartym z
Chorwacją
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COM(2005) 557 9.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zasad, priorytetów i
warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Jugosłowiańską
Republiką Macedonii

COM(2005) 558 9.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zasad, priorytetów i
warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Serbią i Czar-
nogórą, w tym z Kosowem w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10
czerwca 1999 r.

COM(2005) 559 9.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zasad, priorytetów i
warunków ujętych w Partnerstwie dla Członkostwa zawartym z
Turcją

COM(2005) 560 10.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordań-
skim Królestwem Haszymidzkim dotyczącego wzajemnych środków
liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 oraz załączników I,
II, III i IV do Układu o Stowarzyszeniu między WE a Jordanią

COM(2005) 563 9.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady (WE) zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 533/2004

COM(2005) 564 10.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie wprowadzania do
obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., hybryda MON
863 x MON 810) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania
odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową oraz niektóre
szkodniki z rzędu lepidoptera (łuskoskrzydłe)

COM(2005) 566 11.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków
produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich

COM(2005) 567 16.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i
zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE)
nr 726/2004

COM(2005) 571 14.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie udzielenia pomocy
makrofinansowej Gruzji

COM(2005) 572 16.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady wprowadzającego spros-
towanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej
organizacji rynku suszu paszowego

COM(2005) 575 16.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustalającego na rok
połowowy 2006 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspól-
noty na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 104/2000
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COM(2005) 577 10.11.2005 Zmieniony wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w
pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92,
dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004

COM(2005) 579 15.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 z dnia 15
lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa
cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotni-
czego

COM(2005) 581 22.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej Republikę
Litewską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art.
11 sekcja A pkt 1 oraz art. 28e szóstej dyrektywy Rady (77/388/
EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkow-
skich w odniesieniu do podatków obrotowych

COM(2005) 584 23.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu
Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia
w formie wymiany listów dotyczącego poprawek zmieniających
Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagro-
dzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze
rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską
Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia
31 lipca 2006 r.

COM(2005) 587 23.11.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy …/…/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia […] r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczą-
cych organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach
oraz odpowiednich działań administracji morskich (nowelizacja)

COM(2005) 588 23.11.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy …/…/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie kontroli państwa portu

COM(2005) 591 23.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Poro-
zumienia w formie wymiany listów dotyczącego poprawek zmie-
niających Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów
oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współ-
pracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Euro-
pejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1
sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

COM(2005) 593 23.11.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych arma-
torów

COM(2005) 595 22.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie mianowania Specjal-
nego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-
Wschodniej

COM(2005) 598 24.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustalającego możliwości
połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza
Bałtyckiego na 2006 r.
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COM(2005) 599 24.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrówna-
wcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego
nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych
znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie
bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei

COM(2005) 600 24.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie wglądu do danych
Systemu Informacji Wizowej dla organów Państw Członkowskich
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dla Euro-
polu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym
poważnym przestępstwom oraz w celu wykrywania i ścigania tych
przestępstw

COM(2005) 601 25.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Tajlandią
zgodnie z art. XXVIII GATT z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w
odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL
załączonej do GATT z 1994 r.

COM(2005) 603 1.12.2005 Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Wniosek
dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

COM(2005) 608 30.11.2005 Realizacja wspólnotowego proGramu Lizbońskiego Wniosek
dotyczący Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

COM(2005) 609 30.11.2005 Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego Wniosek
dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elek-
tronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu

COM(2005) 610 29.11.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczaso-
wego stosowania umowy dwustronnej pomiędzy Wspólnotą Euro-
pejską i Republiką Białorusi w sprawie wymiany handlowej
wyrobów włókienniczych

COM(2005) 611 30.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady uchylającego rozporzą-
dzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady
nr 1736/79w obszarze polityki pieniężnej

COM(2005) 613 1.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego stosowania
niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i
handlu produktami rolnymi

COM(2005) 614 28.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego szczególne
środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o
udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

COM(2005) 616 6.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrówna-
wcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z
Indii
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COM(2005) 617 1.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustalającego wielkości
dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki
dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stoso-
wane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do
statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ogra-
niczenia połowowe

COM(2005) 618 5.12.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu
sulfonianów perfluorooktanu (zmiana dyrektywy Rady
76/769/EWG)

COM(2005) 619 7.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1338/2002 nakładające ostateczne cło wyrówna-
wcze na przywóz kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2002 nakładające osta-
teczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu sulfanilowego
pochodzącego m.in. z Indii

COM(2005) 622 5.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie auto-
nomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na
niektóre produkty rolne i przemysłowe

COM(2005) 623 30.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpin-
gowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty
Europejskiej.

COM(2005) 625 6.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji
i uczenia się przez całe życie

COM(2005) 630 7.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia poro-
zumienia w formie wymiany listów dotyczącego przedłużenia
terminu ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopusz-
czalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokra-
tycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie
połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i
Książęcej na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja
2006 r.

COM(2005) 631 7.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu
Wspólnoty i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie
wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005
r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiają-
cego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewi-
dziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w
sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego
Tomasza i Książęcej

COM(2005) 632 7.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspól-
noty do regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodów Zjednoczonych zawierającego jednolite prze-
pisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w
zakresie ich ogólnych cech konstrukcyjnych
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COM(2005) 635 7.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zmieniającej decyzje: 98/161/WE,
2004/228/WE oraz 2004/295/WE, w odniesieniu do przedłużenia
obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia
podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

COM(2005) 638 7.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne
Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i
rybne

COM(2005) 639 9.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspól-
noty Europejskiej do Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Między-
narodowego

COM(2005) 640 9.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego załącznik I
do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

COM(2005) 644 9.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady rozszerzającego osta-
teczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE)
nr 2074/2004 w odniesieniu do przywozu niektórych kołowych
mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Repu-
bliki Ludowej, na przywóz tych samych produktów wysyłanych z
Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

COM(2005) 646 15.12.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewi-
zyjnej działalności transmisyjnej

COM(2005) 649 15.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie właściwości,
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych
oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

COM(2005) 651 14.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady uchylającego rozporzą-
dzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stoso-
wania art. 85 i 86 do transportu morskiego oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego
zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe

COM(2005) 652 16.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej pozycji Wspólnoty w
Radzie Stowarzyszenia WE Turcja w sprawie zmiany Protokołów 1
i 2 do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE Turcja w sprawie
systemu handlu produktami rolnymi

COM(2005) 653 14.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w
odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków naro-
dowych
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COM(2005) 659 1 16.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a
Australią.

COM(2005) 659 2 16.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego wdrożenia
Porozumienia zawartego przez WE w następstwie negocjacji w
ramach art. XXIV.6 GATT 1994, zmieniające załącznik I do
rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryfy i nomenklatury
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

COM(2005) 660 16.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Repu-
bliką Chile dotyczącego zmian w Umowie w sprawie handlu winem
załączonej do Układu o Stowarzyszeniu między Wspólnotą Euro-
pejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką
Chile z drugiej strony

COM(2005) 661 16.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie oznaczania
kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw
trzecich

COM(2005) 663 15.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 92/2002 nakładające ostateczne cło antydumpin-
gowe i ustanawiające ostateczne pobranie tymczasowego cła anty-
dumpingowego nałożonego na przywóz mocznika pochodzącego z
Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Libii, Litwy, Rumunii i
Ukrainy

COM(2005) 664 14.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1467/2004 nakładające ostateczne cła antydumpin-
gowe na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego
między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej.

COM(2005) 671 1 21.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie produkcji
ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych

COM(2005) 671 2 21.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków
spożywczych

COM(2005) 673 21.12.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli
transportu odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa
jądrowego

COM(2005) 676 21.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek
oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspól-
nocie oraz rozporządzenie (EWG) nr 574/72 w sprawie wykony-
wania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
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COM(2005) 677 21.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady wypowiadającego umowę
pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Ludowej
Republiki Angoli w sprawie połowów ryb na wodach przybrzeż-
nych Angoli oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia
(WE) nr 2792/1999

COM(2005) 678 21.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie przyjęcia Konwencji
UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form
ekspresji kulturalnej

COM(2005) 681 22.12.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz
dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
przeglądu dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych

COM(2005) 682 21.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Repu-
bliką Chile dotyczącego zmian w Umowie w sprawie handlu napo-
jami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do
Układu o Stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej
Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z
drugiej strony

COM(2005) 683 21.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odnie-
sieniu do emisji zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do infor-
macji dotyczących naprawy pojazdów, zmieniające dyrektywę
72/306/EWG i dyrektywę …/…/WE

COM(2005) 685 5.1.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy spółek posia-
dających siedzibę statutową w Państwie Członkowskim i których
akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i
zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE

COM(2005) 686 21.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie określenia
współczynników korygujących obowiązujących od dnia 1 lipca
2005 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników
kontraktowych oraz pracowników tymczasowych Wspólnot Euro-
pejskich pełniących służbę w krajach trzecich, jak również niektó-
rych urzędników pozostających na stanowiskach w nowych
Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od
przystąpienia

COM(2005) 688 22.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymcza-
sowego cła nałożonego na przywóz łososia hodowlanego
pochodzącego z Norwegii

COM(2005) 689 22.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skutecz-
ności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego
do Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych

COM(2005) 690 22.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Ramowej Rady w sprawie organizacji
wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy
Państwami Członkowskimi oraz treści tych informacji
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COM(2005) 692 23.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Poro-
zumienia partnerskiego w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą
Europejską a Królestwem Maroka

COM(2005) 693 23.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego zawarcia
Umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczoną Republiką
Tanzanii w sprawie połowów na wodach znajdujących się w strefie
połowów Tanzanii

COM(2005) 694 23.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie gwarantowa-
nych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków
spożywczych

COM(2005) 695 22.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie przekazywania infor-
macji pochodzących z działalności służb bezpieczeństwa i wywiadu
w zakresie przestępstw terrorystycznych

COM(2005) 697 23.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej Królestwo Hisz-
panii do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11
sekcja A pkt 1 oraz art. 28e szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG)
w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w
odniesieniu do podatków obrotowych

COM(2005) 698 23.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie ochrony ozna-
czeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i
środków spożywczych

COM(2005) 705 23.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw,
ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzo-
nych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upow-
szechniania wyników badań (2007-2013)

COM(2005) 707 4.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 950/2001 nakładające ostateczne cło antydumpin-
gowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzą-
cych między innymi z Rosji

COM(2005) 714 10.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego plan
zarządzania połowami gładzicy i soli na Morzu Północnym

COM(2005) 717 10.1.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
w Radzie Stowarzyszenia UE-Chile dotyczącego zmiany załącznika I
do Układu o stowarzyszeniu EU-Chile w celu uwzględnienia konso-
lidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspól-
notowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

COM(2006) 4 16.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie specjalnych
środków w celu wsparcia hodowli jedwabników (wersja skodyfiko-
wana)

COM(2006) 5 16.1.2006 Zmieniony wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiają-
cego Fundusz Spójności (Wersja skodyfikowana)

COM(2006) 7 24.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające
treść załącznika XI
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COM(2006) 10 19.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpin-
gowe na przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z
Chińskiej Republiki Ludowej

COM(2006) 11 20.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na
temat zabezpieczenia społecznego (ESSPROS)

COM(2006) 12 23.1.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia od
podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o
charakterze niehandlowym (wersja skodyfikowana)

COM(2006) 31 20.1.2006 Zmieniony wniosek dotyczący Zalecenia Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącego ochrony nieletnich i godności ludzkiej oraz
prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europej-
skiej branży usług audiowizualnych i informacyjnych

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
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