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Dokument Część Data Tytuł

COM(2004) 756 17.11.2004 Opinia Komisji w sprawie projektu Regulamiu Wewnętrznego Komi-
tetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu
Pracy

COM(2005) 378 23.8.2005 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i
akumulatorów

COM(2005) 403 31.8.2005 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 w sprawie maszyn i zmieniającego dyrektywę 95/16/WE

COM(2005) 410 31.8.2005 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 zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska do instytucji oraz organów Wspólnoty

COM(2005) 409 5.9.2005 Komunikat Komisji: Rozwój wspólnotowej polityki w dziedzinie
lotnictwa cywilnego wobec Republiki Indii

COM(2005) 423 7.9.2005 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 1999/62/WE w sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe

COM(2005) 434 16.9.2005 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady odnoszącego się do wniosku dotyczącego Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz
dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie ograni-
czeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych niebez-
piecznych substancji i preparatów (ftalany w zabawkach i artykułach
pielęgnacyjnych dla dzieci)
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0756:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0378:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0403:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0410:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0409:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0423:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0434:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

COM(2005) 455 26.9.2005 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady odnośnie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie w sprawie efektywności wykorzystania energii przez
odbiorców końcowych oraz usług energetycznych

COM(2005) 477 28.9.2005 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady dotyczącego wniosku w sprawie Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami
przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE

COM(2005) 508 18.10.2005 Zalecenie: Decyzja Rady w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy
Kultury na rok 2009

COM(2005) 526 21.10.2005 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 minimalnych wymagań w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do nara-
żenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi
(promieniowanie optyczne) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) zmieniająca
wniosek Komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE

COM(2005) 543 7.11.2005 Wniosek: Kodeks postępowania w sprawie dokumentacji cen transfe-
rowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w UE

COM(2005) 574 15.11.2005 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 w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego

COM(2005) 602 25.11.2005 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady dotyczący utworzenia
wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego systemu
zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

COM(2005) 641 1.12.2005 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 transportu odpadów

COM(2005) 713 23.12.2005 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosków dotyczących Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowa-
nych gazów cieplarnianych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącej emisji pochodzących z systemów klimatyzacji
pojazdów silnikowych i zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG

COM(2005) 708 5.1.2006 Opinia Komisji na temat zmienionego projektu regulaminu zarządu
Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

COM(2005) 712 9.1.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie przedłużenia okresu
stosowania decyzji 82/530/EWG upoważniającej Zjednoczone Króle-
stwo do zezwolenia władzom Wyspy Man na stosowanie systemu
specjalnych pozwoleń na przywóz mięsa baraniego oraz wołowiny i
cielęciny
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0455:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0477:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0508:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0526:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0543:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0574:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0602:PL:NOT
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0713:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0708:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0712:PL:NOT
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COM(2006) 1 13.1.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i
składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

COM(2006) 2 13.1.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
dotyczących żywności

COM(2006) 716 16.1.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej wytyczne dotyczące transeuropejskich sieci energe-
tycznych oraz uchylającej decyzje 96/391/WE i 1229/2003/WE

COM(2006) 17 17.1.2006 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 w sprawie Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów
oraz zużytych baterii i akumulatorów uchylającej dyrektywę
91/157/EWG

COM(2006) 53 7.2.2006 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 w sprawie Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej efektywnego wykorzys-
tania energii przez użytkowników oraz usług energetycznych (i uchy-
lającej dyrektywę Rady 93/76/EWG) COM (2003) 739 wersja osta-
teczna, C6-0298/2005-2003/0300 (COD)

COM(2006) 50 10.2.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
przyjętego przez Radę odnośnie do przyjęcia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem

COM(2006) 51 10.2.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we
Wspólnocie (INSPIRE)

COM(2006) 58 13.2.2006 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 w sprawie maszyn i zmieniającej
dyrektywę 95/16/WE

COM(2006) 81 17.2.2006 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 w sprawie Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania
postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedli-
wości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji oraz
organów Wspólnoty
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0001:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0002:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0716:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0017:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0053:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0050:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0051:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0058:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0081:PL:NOT
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COM(2006) 79 27.2.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw

COM(2006) 100 8.3.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające środki techniczne
dotyczące ochrony niektórych zasobów gatunków daleko migrują-
cych

COM(2006) 108 13.3.2006 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 w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja znoweli-
zowana)

COM(2006) 118 13.3.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia w sprawie produktów lecz-
niczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającego rozporządzenie
(EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę
2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004

COM(2006) 126 14.3.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śród-
lądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG

COM(2006) 128 14.3.2006 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 zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w
sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administra-
cyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (UE-OPS)

COM(2006) 125 16.3.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i
konopi uprawianych na włókno, oraz rozporządzenie (WE)
nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do
objęcia systemem płatności jednolitych

COM(2006) 131 20.3.2006 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 zmieniającej dyrektywę
1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

COM(2006) 142 4.4.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stosunków łączących Wspólnotę
Europejską z Grenlandią i Królestwem Danii

COM(2006) 190 25.4.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące środków ograniczających
skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i
niektórym urzędnikom z Białorusi

COM(2006) 175 27.4.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady przyjmująca, w imieniu Wspólnoty
Europejskiej, Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie handlo-
wych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS),
sporządzony w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0079:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0100:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0108:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0118:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0126:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0128:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0125:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0131:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0142:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0190:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0175:PL:NOT
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COM(2006) 179 28.4.2006 Projekt: Porozumienie Międzyinstytucjonalne w sprawie współpracy
międzyinstytucjonalnej w ramach konwencji międzynarodowych,
których stronami są Europejska Wspólnota Energii Atomowej i jej
państwa członkowskie

COM(2006) 210 15.5.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniająca dyrektywę
2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku
od wartości dodanej stosowanego do usług radiowych i telewizyj-
nych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

COM(2006) 243 1 23.5.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zmieniająca i rozszerzająca decyzję
2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń
dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”)

COM(2006) 243 2 23.5.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady rozszerzająca na nieuczestniczące
państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/.../WE zmieniającej i
rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program
wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem
(program „Perykles”)

COM(2006) 320 1 28.6.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

COM(2006) 320 2 28.6.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2866/98 w sprawie kursów wymiany między euro a walutami
państw członkowskich przyjmujących euro

COM(2006) 339 28.6.2006 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca i
przedłużająca okres obowiązywania decyzji 804/2004/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawia-
jącej wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności
w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program
„Herkules II”)

COM(2006) 442 7.8.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego
nałożonego na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej
Republiki Ludowej

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0179:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0210:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0243(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0243(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0320(01):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0320(02):PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0339:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0442:PL:NOT

