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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2005) 498 17.10.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego i aktuali-
zujące rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiające wspólno-
towy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego
zastosowania

KOM(2005) 510 1 22.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Króle-
stwem Tajlandii

KOM(2005) 510 2 22.12.2005 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

KOM(2005) 539 17.2.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady
wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu
do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zhar-
monizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych

KOM(2005) 586 23.11.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery

KOM(2005) 590 23.11.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiająca podstawowe zasady regulujące postępowanie docho-
dzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i
zmieniająca dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE

KOM(2005) 592 23.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na
morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków

KOM(2005) 634 21.12.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów w transporcie
drogowym

KOM(2005) 650 15.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I)

KOM(2005) 667 21.12.2005 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie odpadów
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KOM(2005) 674 20.12.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające
ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z
politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z
politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela,
zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

KOM(2005) 687 22.12.2005 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zatwierdzającej przystąpienie
Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia
haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemy-
słowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

KOM(2005) 704 10.1.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej Litwę do zastoso-
wania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy
Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw
Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

KOM(2005) 711 26.1.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz kwasu winowego
pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

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