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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 78 11.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do
obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady, produktów rzepaku oleistego (Brassica napus L.,
odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3) genetycznie zmodyfikowanych pod
kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy

KOM(2006) 84 13.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego
wymogu

KOM(2006) 220 19.5.2006 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 Królestwem Marokańskim

KOM(2006) 255 1.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie
udziału Republiki Bułgarii w Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii

KOM(2006) 256 1.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rumunią w sprawie udziału
Rumunii w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i
Narkomanii

KOM(2006) 257 1.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie
udziału Republiki Turcji w Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii

KOM(2006) 324 22.6.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady udzielającej gwarancji wspólno-
towej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat
poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi
na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

KOM(2006) 363 6.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Poro-
zumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą
Europejską a Republiką Zielonego Przylądka
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KOM(2006) 365 5.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie ma
przyjąć Wspólnota Europejska i państwa członkowskie w ramach
Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziem-
nomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Repu-
bliką Libańską, z drugiej strony w odniesieniu do przyjęcia zalecenia
w sprawie realizacji planu działania UE–Liban

KOM(2006) 370 10.7.2006 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 Umowę pomiędzy Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Konfede-
racją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie swobodnego prze-
pływu osób, sporządzoną w językach czeskim, estońskim, litew-
skim, łotweskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i
węgierskim

KOM(2006) 377 11.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu
zmieniającego Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Republiką Chorwacji z drugiej strony, dotyczącego
kontyngentów taryfowych na cukier i produkty cukrownicze
pochodzące z Chorwacji lub ze Wspólnoty

KOM(2006) 382 12.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii komór-
kowej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę
2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług
łączności elektronicznej

KOM(2006) 383 1 12.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyj-
nego Schengen drugiej generacji (SIS II)

KOM(2006) 383 2 12.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zmieniającej decyzję
2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II)

KOM(2006) 386 13.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie strategicznych wytycz-
nych Wspólnoty w dziedzinie spójności

KOM(2006) 393 11.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków
ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1030/2003

KOM(2006) 394 11.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie określonych
procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony a Republiką Albanii z drugiej strony (zwanego dalej
„układem”) oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską
z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony

KOM(2006) 396 18.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotni-
czego na terenie Wspólnoty (przekształcenie)

KOM(2006) 397 17.7.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE

KOM(2006) 399 17.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowa-
dzające zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeń-
skich
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KOM(2006) 410 24.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej niektóre państwa
członkowskie do stosowania obniżonej stawki podatku VAT w
odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z
procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

KOM(2006) 411 24.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego wielo-
letni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz
połowów tych zasobów

KOM(2006) 415 24.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne
cło antydumpingowe na przywóz SiC pochodzącego z Chińskiej
Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z
art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące
dochodzenie dotyczące środków antydumpingowych mających
zastosowanie do przywozu SiC pochodzącego z Federacji Rosyjskiej
i Ukrainy

KOM(2006) 419 26.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady o udzieleniu gwarancji wspólno-
towej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat
w związku z pożyczkami na projekty poza Wspólnotą (Europa
Środkowa i Wschodnia, kraje śródziemnomorskie, Ameryka
Łacińska, Azja oraz Republika Południowej Afryki) (Wersja skodyfi-
kowana)

KOM(2006) 420 1 26.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu
Wspólnoty dodatkowego protokołu do Układu Europejskiego usta-
nawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i
ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Rumunią z drugiej
strony, o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysło-
wych

KOM(2006) 420 2 26.7.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia dodatkowego
protokołu do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi
z jednej strony, a Rumunią z drugiej strony, o ocenie zgodności
oraz akceptacji wyrobów przemysłowych — PECA

KOM(2006) 423 28.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlementu Europejskiego i
Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na
stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i
środków aromatyzujących do żywności

KOM(2006) 425 28.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniające dyrektywę
Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999,
dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE

KOM(2006) 426 28.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrów-
nawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej
z Indii w wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 18 rozporzą-
dzenia (WE) nr 2026/97 i zmieniające rozporządzenie Rady (WE)
1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz
folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej m. in. z Indii

KOM(2006) 427 28.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników
żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środ-
kach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporzą-
dzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE
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KOM(2006) 428 28.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie dodatków do żywności

KOM(2006) 433 1.8.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami
rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach
Wspólnoty

KOM(2006) 438 4.8.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady czasowo cofającego
dostęp do ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi

KOM(2006) 439 4.8.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1470/2001 nakładające ostateczne cło antydumpin-
gowe na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką
(CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2006) 445 7.8.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające
skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

KOM(2006) 448 9.8.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady uchylającego rozporzą-
dzenie nr 2040/2000 w sprawie dyscypliny budżetowej
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