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KOMISJA

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2006/C 332/12)

Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 479 5.9.2006 Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Wniosek doty-
czący Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustano-
wienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

KOM(2006) 507 12.9.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE,
2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proce-
duralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostro-
żnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przed-
siębiorstwach sektora finansowego

KOM(2006) 493 13.9.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie wniosku dotyczącego
wprowadzenia zmian do załącznika I do Konwencji Europejskiej
Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE)
w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych

KOM(2006) 505 18.9.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania
przepisów Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy
Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską dotyczącej
połowów w mauretańskich strefach połowowych oraz Protokołu
ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę
finansową na okres od 1 sierpnia 2006 r. do 31 lipca 2008 r.

KOM(2006) 506 18.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy partner-
skiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a
Islamską Republiką Mauretańską

KOM(2006) 489 20.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenia (EWG)
nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczące
sektora bananów

KOM(2006) 232 22.9.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiająca ramy dla ochrony gleby oraz zmieniająca dyrektywę
2004/35/WE

KOM(2006) 553 25.9.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem
Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na
podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0479:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0507:PL:NOT
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0489:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0232:PL:NOT
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KOM(2006) 554 28.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające, na lata 2007 i 2008,
wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybac-
kich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych

KOM(2006) 555 28.9.2006 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Zjednoczone Królestwo do
wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art.
21 ust. 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych

KOM(2006) 556 28.9.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń
ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzy-
kołowych

KOM(2006) 560 28.9.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki

KOM(2006) 557 29.9.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchyla-
jąca dyrektywę Rady 68/89/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących klasyfikacji drewna nieobrobio-
nego

KOM(2006) 565 2.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji
badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie

KOM(2006) 569 5.10.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej

KOM(2006) 570 5.10.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
doposażania samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspól-
nocie w lusterka samochodowe

KOM(2006) 573 5.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia dwustronnych
umów ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie
przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa
informacyjnego, miedzy Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii
oraz między Wspólnota Europejską a Rumunią

KOM(2006) 580 5.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia
w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Repu-
bliką Islandii dotyczącego preferencji w handlu produktami rolnymi
na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym

KOM(2006) 581 5.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady dotyczący zawarcia Umowy między Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie
koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej
urządzeń biurowych

KOM(2006) 577 6.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję 2004/793/WE w
sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na
mocy art. 96 Porozumienia z Cotonou

KOM(2006) 578 6.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Komisję
Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii
Atomowej reprezentowaną przez Komisję a Rządem Republiki Korei
w zakresie badań energii syntezy jądrowej
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0554:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0555:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0556:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0560:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0557:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0565:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0569:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0570:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0573:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0580:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0581:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0577:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0578:PL:NOT
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KOM(2006) 586 6.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Komisję
umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem
Japonii dotyczącej wspólnej realizacji działań w ramach szeroko
zakrojonej koncepcji w dziedzinie badań nad energią termojądrową

KOM(2006) 509 9.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu
stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kuku-
rydzy (Zea mays L. linii MON 810) zgodnie z dyrektywą
2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (jedynie tekst w
języku niemieckim jest autentyczny)

KOM(2006) 510 9.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu
stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kuku-
rydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (jedynie tekst w języku niemieckim
jest autentyczny)

KOM(2006) 579 9.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia Mołdowie wspólno-
towej pomocy makrofinansowej

KOM(2006) 582 9.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło anty-
dumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 w
odniesieniu do przywozu kumaryny pochodzącej z Chińskiej Repu-
bliki Ludowej, na przywóz kumaryny wysyłanej z Indonezji lub
Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji
lub Malezji

KOM(2006) 585 10.10.2006 Wniosek Rozporządzenie Rady kończącego przegląd pod kątem
nowego eksportera wszczęty na mocy rozporządzenia Rady (WE)
nr 428/2005 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na
przywóz syntetycznych, poliestrowych włókien odcinkowych pocho-
dzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2006) 584 11.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd
okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przy-
wozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2006) 564 12.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie wkładów finansowych
Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii
(2007-2010)

KOM(2006) 587 13.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji
zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

KOM(2006) 607 13.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr …/… w sprawie oświadczeń żywienio-
wych i oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności

KOM(2006) 598 17.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie przywozu niektórych
wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy

KOM(2006) 602 17.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady ustalającej stanowisko, jakie ma
zostać zajęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do
wniosku w sprawie zmiany protokołu z Kioto do Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

KOM(2006) 594 18.10.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 97/67/WE w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0586:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0509:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0510:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0579:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0582:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0585:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0584:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0564:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0587:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0607:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0598:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0602:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0594:PL:NOT
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KOM(2006) 599 18.10.2006 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca
Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką

KOM(2006) 604 18.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające Europejski Instytut Technologii

KOM(2006) 605 19.10.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady w sprawie wzajemnej pomocy przy
Ö odzyskiwaniu wierzytelności Õ dotyczących niektórych opłat, ceł,
podatków i innych obciążeń

KOM(2006) 608 20.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w sprawie
decyzji nr 1/2006 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustano-
wionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi w sprawie
zmiany dodatków 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 do załącznika 11 Umowy

KOM(2006) 609 23.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające środki ochrony i
egzekwowania mające zastosowanie na obszarze regulowanym Orga-
nizacji Rybołówstwa Północno — Zachodniego Atlantyku

KOM(2006) 613 24.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką
Azerbejdżanu z drugiej strony, rozszerzającego postanowienia
Umowy o partnerstwie i współpracy na dwustronny handel wyro-
bami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej
umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

KOM(2006) 615 24.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o
partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Kazachstanu
z drugiej strony, rozszerzającego postanowienia Umowy o partner-
stwie i współpracy na dwustronny handel wyrobami włókienni-
czymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej
wyrobów włókienniczych

KOM(2006) 616 24.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady przewidujące bezcłowe traktowanie
określonych aktywnych składników farmaceutycznych, noszących
międzynarodową niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej Organizacji
Zdrowia i określonych produktów używanych do wytwarzania goto-
wych produktów farmaceutycznych oraz zmieniające załącznik I do
rozporządzenia (EWG) nr 2658/87

KOM(2006) 621 24.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie udziału Wspólnoty w
podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

KOM(2006) 623 24.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie mają przyjąć
Wspólnoty i ich państwa członkowskie w ramach Rady Współpracy
ustanowionej Umową o Partnerstwie i Współpracy ustanawiającą
partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi z jednej strony, a Gruzją z drugiej strony w odnie-
sieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE-
Gruzja

KOM(2006) 640 24.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie xxx/2006 dotyczące produktów leczniczych
stosowanych w pediatrii, zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE oraz
rozporządzenie (WE) nr 726/2004

KOM(2006) 645 24.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmoni-
zacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dzie-
dzinie lotnictwa cywilnego
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0599:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0604:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0605:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0608:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0609:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0613:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0615:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0616:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0621:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0623:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0640:PL:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0645:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 646 24.10.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2006/…/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla
statków żeglugi śródlądowej

KOM(2006) 619 1 25.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Malezji
dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

KOM(2006) 619 2 25.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów
usług lotniczych

KOM(2006) 622 25.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie handlu niektórymi wyro-
bami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

KOM(2006) 624 25.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie handlu niektórymi wyro-
bami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazach-
stanu

KOM(2006) 627 25.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie mają przyjąć
Wspólnoty i ich państwa członkowskie w ramach Rady Współpracy
ustanowionej Umową o Partnerstwie i Współpracy ustanawiającą
partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi z jednej strony, a Armenią z drugiej strony w odnie-
sieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE-
Armenia

KOM(2006) 630 25.10.2006 Wniosek Rozporządzenie Rady w sprawie handlu niektórymi wyro-
bami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską

KOM(2006) 634 26.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd
tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu
krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

KOM(2006) 636 26.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie bezpiecznego składowania i zakazu wywozu rtęci meta-
licznej

KOM(2006) 637 26.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie mają
przyjąć Wspólnoty i ich państwa członkowskie w ramach Rady
Współpracy ustanowionej Umową o Partnerstwie i Współpracy usta-
nawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Azerbej-
dżanu z drugiej strony w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w
sprawie realizacji planu działania UE-Azerbejdżan

KOM(2006) 650 27.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające przepisy wykonawcze
w odniesieniu do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOM(2006) 659 27.10.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady określającej stanowisko Wspólnoty
na forum Rady Ogólnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie
przystąpienia Socjalistycznej Republiki Wietnamu do Światowej
Organizacji Handlu

KOM(2006) 644 31.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie
do Decyzji Rady Ogólnej WTO o tymczasowym zastosowaniu
mechanizmu zapewniania przejrzystości w regionalnych umowach
handlowych

KOM(2006) 647 31.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) dostosowujące od
dnia 1 stycznia 2007 r. wysokość diet dziennych dla urzędników i
innych pracowników Wspólnot Europejskich odbywających podróże
służbowe do Bułgarii i Rumunii
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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 656 31.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie mianowania Specjalnego Koordy-
natora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

KOM(2006) 651 3.11.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach
rolniczych i leśnych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 652 3.11.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca
minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użyt-
kowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy

KOM(2006) 657 6.11.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy
(Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 662 6.11.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i
leśnych

KOM(2006) 665 8.11.2006 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty
Europejskiej Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowis-
kowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu
w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy
ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu
jądrowego w Federacji Rosyjskiej

KOM(2006) 667 8.11.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunko-
wych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja skodyfiko-
wana)

KOM(2006) 668 8.11.2006 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) zmieniają-
cego od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników
i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczyn-
niki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i
emerytur

KOM(2006) 669 8.11.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady ustanawiająca minimalne normy ochrony
świń (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 677 8.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dostosowujące rozporządzenie (WE)
nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające
określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE)
nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze
cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymcza-
sowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspól-
nocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Euro-
pejskiej

KOM(2006) 680 8.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w
odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1030/2003

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