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Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2006/C 303/34)

Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 168 26.4.2006 Zmieniony wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie
egzekwowania praw własności intelektualnej

KOM(2006) 195 4.5.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy
skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania
zamówień publicznych

KOM(2006) 228 24.5.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiająca program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013.
Zmiana po porozumieniu z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ram
finansowych 2007-2013

KOM(2006) 230 1 24.5.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Walka z
przemocą (Daphne)” jako część programu ogólnego „Prawa podsta-
wowe i sprawiedliwość”

KOM(2006) 230 2 24.5.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy „Profilaktyka i
informacja antynarkotykowa” jako część programu ogólnego „Prawa
podstawowe i sprawiedliwość”

KOM(2006) 235 24.5.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie
zdrowia na lata 2007-2013. Zmiany wprowadzone w następstwie
porozumienia z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ram finansowych
na lata 2007-2013

KOM(2006) 236 24.5.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiająca program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i poli-
tyki ochrony konsumentów (2007-2013). Dostosowanie w następ-
stwie porozumienia z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ram finanso-
wych na lata 2007-2013

KOM(2006) 245 24.5.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady usta-
nawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie.
Dostosowanie w następstwie porozumienia z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie ram finansowych na lata 2007-2013
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0168:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0195:PL:NOT
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KOM(2006) 301 13.6.2006 Zmieniony wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady określające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej
Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i
energetycznych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE)
nr 2236/95. Zmiany wprowadzone w następstwie porozumienia z
dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ram finansowych na lata 2007-
2013

KOM(2006) 308 13.6.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczącego wspólnego stano-
wiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dotyczącego Europejskiego Funduszu Socjalnego

KOM(2006) 309 13.6.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady na temat przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania
współpracy terytorialnej (EUWT)

KOM(2006) 355 28.6.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady na temat przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego

KOM(2006) 364 1 28.6.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia parlamentu europejskiego
i rady w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska
(LIFE+)

KOM(2006) 364 2 28.6.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady
dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-
2013)

KOM(2006) 374 4.7.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Rady dotycząca siódmego programu
ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w
zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej
(2007-2011)

KOM(2006) 381 6.7.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady ustanawiającego procedurę dotyczącą europejskiego nakazu
zapłaty

KOM(2006) 368 12.7.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, dotycząca zmian Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dotyczące
transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzje
96/391/WE i 1229/2003/WE, COM(2003) 742 wersja ostateczna,
C5-0064/2004, 2003/0297(COD)

KOM(2006) 369 12.7.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, dotycząca zmian Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywienio-
wych i zdrowotnych dotyczących żywności
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0301:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0308:PL:NOT
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KOM(2006) 373 12.7.2006 Opinia Komisji zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do
żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych
innych substancji

KOM(2006) 375 12.7.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrów-
noważonego stosowania pestycydów

KOM(2006) 388 12.7.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniającego dyrektywę
1999/45/WE; oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w celu dostosowania jej
do rozporządzenia (WE) nr …/2006 (REACH)

KOM(2006) 390 14.7.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

KOM(2006) 234 19.7.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz
dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i
94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z prak-
tycznego wdrażania dyrektyw

KOM(2006) 401 19.7.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad ustana-
wiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na
granicy oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004
w odniesieniu do tego mechanizmu

KOM(2006) 403 19.7.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad ustana-
wiające wspólnotowy kodeks wizowy

KOM(2006) 407 1 19.7.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) zmieniające
rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające
kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za
pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

KOM(2006) 407 2 19.7.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) zmieniające
rozporządzenie (WE, Euratom, EWWiS) nr 495/77 określające kate-
gorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za
regularne pozostawanie w gotowości do pracy

KOM(2006) 408 19.7.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, dotycząca zmian Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych
stosowanych w pediatrii oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG)
nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i
rozporządzenie (WE) nr 726/2004

KOM(2006) 424 25.7.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady w odniesieniu do przyjęcia dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie usług na rynku wewnętrznym
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0373:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0375:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0388:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0390:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0234:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0401:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0403:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0407(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0407(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0408:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0424:PL:NOT
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KOM(2006) 422 1 27.7.2006 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania umowy o współpracy
naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką
Korei

KOM(2006) 422 2 27.7.2006 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy o współpracy
naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Republiką
Korei

KOM(2006) 436 31.7.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne
cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła
tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych lodówek side-
by-side pochodzących z Republiki Korei.

KOM(2006) 432 1.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rad w
sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw
Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlą-
dowej (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 434 1.8.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, dotycząca zmian Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem

KOM(2006) 440 4.8.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i soli-
darności społecznej — PROGRESS

KOM(2006) 449 1 9.8.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie
wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem

KOM(2006) 449 2 9.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące wdrożenia Porozumienia
zawartego przez WE w następstwie negocjacji w ramach art. XXIV.6
GATT 1994, uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG)
nr 2658/87 w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w
sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

KOM(2006) 450 10.8.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia decyzji parlamentu europejskiego i rady
dotyczącej wdrożenia programu wsparcia Europejskiego sektora
audiowizualnego (MEDIA 2007)

KOM(2006) 455 10.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zmiany definicji dla
niektórych kontyngentów przywozowych wołowiny wysokiej
jakości

KOM(2006) 456 10.8.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycz-
nych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych

KOM(2006) 453 11.8.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu
ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę
finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską
a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeż-
nych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia
2011 r.

13.12.2006 C 303/95Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0422(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0422(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0436:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0432:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0434:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0440:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0449(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0449(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0450:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0455:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0456:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0453:PL:NOT
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KOM(2006) 454 11.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy o part-
nerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a
Republiką Gabońską

KOM(2006) 462 11.8.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania tech-
niczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę
Rady 82/714/EWG

KOM(2006) 457 14.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 1907/90 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego mycia jaj

KOM(2006) 458 14.8.2006 Wniosek: Decyzja Rady o utworzeniu wspólnego europejskiego
przedsięwzięcia na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii
syntezy jądrowej oraz przyznaniu mu określonych korzyści

KOM(2006) 460 16.8.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczą-
cego decyzji nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Zarządzającego
powołanego na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, dotyczącej zmianę
dodatków IC, IIIA, IIIB i XI do załącznika IV do Układu o stowarzy-
szeniu

KOM(2006) 461 24.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 51/2006 i (WE) nr 2270/2004 w odniesieniu do wielkości
dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla
niektórych zasobów rybnych

KOM(2006) 464 24.8.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty
w ramach Międzynarodowej Rady ds. Kawy w sprawie przedłużenia
okresu obowiązywania Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy
z 2001 r.

KOM(2006) 468 29.8.2006 Wniosek: Decyzja ramowa Rady w sprawie zastosowania europej-
skiego nakazu nadzoru w postępowaniu przedprocesowym
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

KOM(2006) 469 29.8.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty
w ramach Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego
odnośnie do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie
drewna tropikalnego z 1994 r.

KOM(2006) 470 30.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty-
dumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz
kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i
toreb plastikowych pochodzących z Malezji

KOM(2006) 471 30.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniający rozporządzenie Rady
(WE) 1676/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz
ustanawiające ostateczne pobranie nałożonego cła tymczasowego
na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii
i Republiki Korei

KOM(2006) 472 30.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cła anty-
dumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymcza-
sowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze
skórzanymi cholewkami pochodzących z Chińskiej Republiki
Ludowej i Wietnamu
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0454:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0462:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0457:PL:NOT
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0460:PL:NOT
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0470:PL:NOT
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0472:PL:NOT
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KOM(2006) 476 1.9.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia decyzji ustanawiającej program Kultura
2007 (2007–2013)

KOM(2006) 477 4.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie (Euratom, WE) Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego
Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą
poufności (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 478 5.9.2006 Wniosek: Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie miejsca montażu tylnej tablicy rejestracyjnej dwu- i trzy-
kołowych pojazdów silnikowych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 488 5.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące określonych restrykcji
wobec Libanu

KOM(2006) 492 5.9.2006 Zmieniony wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

KOM(2006) 485 6.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające wielkości dopuszczalne
połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza
Bałtyckiego na 2007 r.

KOM(2006) 486 8.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 92/84/EWG w
sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i
napojów alkoholowych

KOM(2006) 487 8.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie wprowadzania do
obrotu wołowiny i cielęciny pochodzących z bydła w wieku do
dwunastu miesięcy

KOM(2006) 495 12.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady uchylające cło antydumpingowe
nałożone na przywóz syntetycznych włókien odcinkowych z
poliestru pochodzących z Australii, Indii, Indonezji i Tajlandii oraz
kończące postępowania prowadzone względem tego przywozu, w
następstwie przeglądów wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2
rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 i kończące częściowy
przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczący tego przy-
wozu pochodzącego z Tajlandii.

KOM(2006) 484 13.9.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

KOM(2006) 497 14.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące
połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych
dotyczących połowów nominalnych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 536 14.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej

KOM(2006) 537 14.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji
czynnej
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0537:PL:NOT
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KOM(2006) 538 14.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej

KOM(2006) 539 14.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej

KOM(2006) 540 14.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji
czynnej

KOM(2006) 541 14.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady
91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji
czynnej

KOM(2006) 498 15.9.2006 Wniosek dotyczący Decyzja Rady zmieniająca decyzję
2003/583/WE w sprawie ponownego przydziału funduszy otrzy-
manych przez Europejski Bank Inwestycyjny na działania prowa-
dzone w Demokratycznej Republice Konga w ramach drugiego,
trzeciego, czwartego, piątego i szóstego Europejskiego Funduszu
Rozwoju

KOM(2006) 515 18.9.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom
prowadzącym lokomotywy i pociągi obrębie systemu kolejowego
Wspólnoty

KOM(2006) 516 18.9.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie
rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepus-
towej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie
infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeń-
stwa

KOM(2006) 517 18.9.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków podróżnych w
międzynarodowym ruchu kolejowym

KOM(2006) 511 19.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenia (WE)
nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005 w odnie-
sieniu do pławnic

KOM(2006) 513 20.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie wywozu dóbr kultury

KOM(2006) 501 21.9.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady na temat przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Instytutu ds. Równości
Mężczyzn i Kobiet

KOM(2006) 518 21.9.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zatwierdzająca przystąpienie Euro-
pejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o ochronie
fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0538:PL:NOT
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KOM(2006) 546 21.9.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady w sprawie przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ochrony małoletnich i godności ludzkiej oraz
prawa do odpowiedzi w związku z konkurencyjnością europej-
skiego sektora usług audiowizualnych i informacyjnych on-line

KOM(2006) 547 21.9.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art.
251 ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie praw jazdy (wersja przeredagowana)

KOM(2006) 500 2 22.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające i poprawiające
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady
dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOM(2006) 520 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu towarów w związku z przy-
stąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 521 22.9.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady dostosowująca niektóre dyrek-
tywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów w związku z
przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 522 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 523 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie prawa spółek w związku z przystąpieniem Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 525 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu osób w związku z przystąpie-
niem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 526 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie swobodnego przepływu usług w związku z przystąpie-
niem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 527 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca dyrektywę 67/548/EWG
w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i
Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 528 22.9.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady dostosowująca niektóre dyrek-
tywy w dziedzinie polityki transportowej w związku z przystąpie-
niem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 529 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie rolnictwa (prawodawstwo weterynaryjne i fitosanitarne)
w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej

KOM(2006) 530 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie środowiska naturalnego w związku z przystąpieniem
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
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KOM(2006) 531 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywy Rady dostosowująca dyrektywę 94/80/WE
ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głoso-
wania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii
mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego
nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 532 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca dyrektywę 89/108/EWG
w sprawie głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczo-
nych do spożycia przez ludzi i dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie etykieto-
wania, prezentacji i reklamy środków spożywczych w związku z
przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 533 22.9.2006 Wniosek: dotyczący Dyrektywy Rady dostosowująca niektóre dyrek-
tywy w dziedzinie energii w związku z przystąpieniem Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 534 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca dyrektywę 94/45/WE z
dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej
Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracow-
ników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o
zasięgu wspólnotowym w związku z przystąpieniem Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 535 22.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady dostosowująca niektóre dyrektywy w
dziedzinie statystyki w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 544 25.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfo-
wych na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2004 do
2006 r.

KOM(2006) 542 26.9.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia decyzji ustanawiającej program „Europa
dla obywateli” (2007–2013)

KOM(2006) 548 26.9.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

KOM(2006) 566 27.9.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumow-
nych („Rzym II”)

KOM(2006) 591 10.10.2006 Opinia Komisji zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporzą-
dzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań
technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa
cywilnego (UE-OPS)

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