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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 201 17.5.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiającej program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)

KOM(2006) 218 19.5.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty
dotyczącego decyzji nr [2/2006] Komitetu ds. Transportu Lotni-
czego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w
sprawie transportu lotniczego, zmieniającej Załącznik do Umowy

KOM(2006) 221 19.5.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej stanowiska Wspólnoty
w sprawie decyzji nr [c/2005] Komitetu ds. Transportu Lotniczego
Wspólnota/Szwajcaria powołanego na mocy Umowy między
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie trans-
portu lotniczego, zmieniającej Załącznik do tej Umowy

KOM(2006) 233 7.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

KOM(2006) 237 24.5.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOM(2006) 238 24.5.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady ustanawiającej 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 skoncen-
trowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwer-
gencji

KOM(2006) 240 19.5.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez
Komisję Umowy w sprawie powołania Międzynarodowej Organi-
zacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu
ITER, Porozumienia w sprawie tymczasowego stosowania Umowy
w sprawie powołania Międzynarodowej Organizacji Energii
Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji projektu ITER oraz
Umowy w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej
Organizacji Energii Termojądrowej na rzecz wspólnej realizacji
projektu ITER
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KOM(2006) 241 24.5.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady
dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidziane w
rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla
rolników, oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005

KOM(2006) 244 24.5.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące
dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF)

KOM(2006) 252 31.5.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego załącznik
V do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmie-
niające dyrektywę 79/117/EWG

KOM(2006) 264 2.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego szcze-
gólne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp
Morza Egejskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

KOM(2006) 268 6.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez
szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i
Ukrainy, uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE)
nr 348/2000, kończące przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia
ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów
bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między
innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończące przeglądy okresowe ceł
antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez
szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi,
z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy

KOM(2006) 269 31.5.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplo-
matycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z
wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami
dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków
wizowych

KOM(2006) 280 8.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej Zjednoczone
Królestwo do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego
odstępstwo od art. 5 ust. 6 i art. 11 pkt A ust. 1 lit. b) dyrektywy
77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Człon-
kowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

KOM(2006) 282 7.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota Europejska i państwa członkowskie ramach
Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziem-
nomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a
Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony w odniesieniu do przy-
jęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE–Egipt

KOM(2006) 284 9.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych
przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja
skodyfikowana)

KOM(2006) 288 15.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej państwa człon-
kowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej,
skonsolidowanej Konwencji z 2006 r. Międzynarodowej Organizacji
Pracy o pracy na morzu.

8.8.2006 C 184/15Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0241:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0244:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0252:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0264:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0268:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0269:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0280:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0282:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0284:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0288:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 290 13.6.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia azynofosu metylowego jako
substancji czynnej

KOM(2006) 291 13.6.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji
czynnej

KOM(2006) 292 13.6.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej

KOM(2006) 293 13.6.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej

KOM(2006) 294 13.6.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej

KOM(2006) 295 13.6.2006 Projekt dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji
czynnej

KOM(2006) 296 13.6.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji
czynnej

KOM(2006) 297 13.6.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia winklozoliny jako substancji
czynnej

KOM(2006) 303 13.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a, z
jednej strony, Barbadosem, Belize, Demokratyczną Republiką
Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża
Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru,
Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Surinamu, Saint
Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii,
Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką
Zambii i Republiką Zimbabwe oraz, z drugiej strony, Republiką
Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie
dostaw 2005/2006

KOM(2006) 305 15.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie pierwszej raty trzeciego
wkładu Wspólnoty do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu

KOM(2006) 306 14.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu
Wspólnoty Europejskiej, Porozumienia w sprawie połowów na
południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

KOM(2006) 310 14.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładające ostateczne
cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z
Białorusi i z Rosji

KOM(2006) 315 20.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady ustanawiająca wspólnotowe
kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób
zwierząt (wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 329 23.6.2006 Wniosek dotyczący Zalecenia Rady w sprawie zapobiegania urazom
i propagowania bezpieczeństwa
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KOM(2006) 330 23.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w
sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOM(2006) 338 26.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu
Wspólnoty Europejskiej poprawki do Konwencji o dostępie do
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

KOM(2006) 340 27.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego I Rady zawie-
rającej sprostowanie dyrektywy 2002/2/WE zmieniającej dyrektywę
Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

KOM(2006) 341 26.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia wymiany
pism pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow-
skimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony,
uznających za autentyczną maltańską wersję językową protokołu z
dnia 26 października 2004 r. do Umowy między Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Konfede-
racją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego prze-
pływu osób, w związku z udziałem w charakterze umawiających się
stron Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryj-
skiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgier-
skiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do
Unii Europejskiej

KOM(2006) 343 28.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej do zawarcia poro-
zumienia odnawiającego i zmieniającego porozumienie w sprawie
działalności w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie
inteligentnych systemów produkcji między Wspólnotą Europejską a
Australią, Kanadą, państwami EFTA — Norwegią i Szwajcarią,
Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

KOM(2006) 344 28.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w
sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących
struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych
na lata 2007-2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspól-
noty na rzecz Bułgarii i Rumunii

KOM(2006) 351 29.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego statut
wspólnego przedsiębiorstwa GALILEO znajdujący się w Załączniku
do rozporządzenia Rady (WE) nr 876/2002

KOM(2006) 353 29.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady uchylającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przej-
ściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfo-
wego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

KOM(2006) 354 26.6.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz
wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski
instrument na rzecz demokracji i praw człowieka)

KOM(2006) 361 5.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzanie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia
paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

KOM(2006) 362 4.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz mechanizmów dźwignio-
wych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
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