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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 15 18.1.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim

KOM(2006) 16 31.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(2006) 24 26.1.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady przedłużającej okres stosowania
środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie
zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o
partnerstwie AKP-WE

KOM(2006) 29 26.1.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady ustanawiającej Wspólnotowy
Mechanizm Ochrony Ludności (przekształcenie)

KOM(2006) 32 25.1.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk
zatrudnienia w państwach członkowskich

KOM(2006) 39 6.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej
NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90
i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin
statystycznych

KOM(2006) 41 1 6.2.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumień
w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a
Chińską Republiką Ludową oraz pomiędzy Wspólnotą Europejską a
Stanami Zjednoczonymi Ameryki

KOM(2006) 41 2 6.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego wykonania
Porozumienia zawartego przez WE w następstwie negocjacji w
ramach art. XXIV ust. 6 GATT 1994, zmieniające i uzupełniające
załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie
nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej
Taryfy Celnej

KOM(2006) 47 9.2.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
Europejskiej w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu WE —
Monako dotyczącej jego regulaminu wewnętrznego
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0015:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0016:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0024:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0029:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0032:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0039:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0041(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0041(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0047:PL:NOT
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KOM(2006) 54 13.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło anty-
dumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu
pochodzącej m.in. z Indii i kończące częściowy przegląd okresowy
środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu
folii z politereftalanu polietylenu (PET) pochodzącej m.in. z Indii

KOM(2006) 55 13.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 1676/2001 nakładające ostateczne cło anty-
dumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET)
pochodzącej m.in. z Indii

KOM(2006) 56 13.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET)
pochodzącej z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art.
18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

KOM(2006) 57 7.2.2006 Zmieniony wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiającego postępowanie w sprawie europej-
skiego nakazu zapłaty

KOM(2006) 60 15.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady uchylającego rozporzą-
dzenie Rady (EWG) nr 1461/93 dotyczące dostępu oferentów ze
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do zamówień publicz-
nych

KOM(2006) 61 15.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczącego wykonania
Umowy o bezcłowym traktowaniu wielokostkowych układów scalo-
nych (MCP) poprzez zmianę załącznika I do rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statys-
tycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOM(2006) 63 17.2.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
dotyczącego regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu usta-
nowionego na mocy art. 27 Umowy między Wspólnotą Europejską
a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi

KOM(2006) 64 1 17.2.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania oraz
tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a
Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów
usług lotniczych

KOM(2006) 64 2 17.2.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy
między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju
dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

KOM(2006) 69 21.2.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ogra-
niczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń
pomiarowych zawierających rtęć

KOM(2006) 76 22.2.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie zwolnienia towarów
przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z
podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego

KOM(2006) 83 21.2.2006 Zmieniony wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań poza-
umownych („RZYM II”)

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0054:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0055:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0056:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0057:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0060:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0061:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0063:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0064(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0064(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0069:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0076:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0083:PL:NOT

