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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 610 23.10.2006 Zalecenie: Decyzja Rady w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy
Kultury na rok 2010

KOM(2006) 620 25.10.2006 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie
przygotowań do eurośródziemnomorskiej konferencji ministrów
spraw zagranicznych w Tempere (27-28 listopada 2006 r.) Partner-
stwo eurośródziemnomorskie — czas działań

KOM(2006) 653 3.11.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady o
powołaniu Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Wspólnotowej
Polityki Informacji Statystycznej

KOM(2006) 664 7.11.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na
działanie azbestu w miejscu pracy

KOM(2006) 670 9.11.2006 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i
leśnych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 710 15.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące restrykcji wobec Koreań-
skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

KOM(2006) 694 16.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie produkcji i obrotu jajami
wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (Wersja skodyfiko-
wana)

KOM(2006) 696 17.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załącznik I do rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOM(2006) 698 17.11.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczaso-
wego stosowania umowy dwustronnej w formie wymiany listów
między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej
Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w
sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

KOM(2006) 684 20.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zakazu-
jące wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu
ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających
takie futro
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KOM(2006) 703 20.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające na rok połowowy 2007
ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre
produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 104/2000

KOM(2006) 702 21.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające Załącznik do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących
z Japonii

KOM(2006) 704 21.11.2006 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 Konfederacją
Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu
osób, w związku z udziałem w charakterze umawiających się stron
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Repu-
bliki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Repu-
bliki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Euro-
pejskiej

KOM(2006) 713 23.11.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotycząca tymczasowego zakazu
stosowania i sprzedaży na Węgrzech zmodyfikowanej genetycznie
kukurydzy (Zea mays L. linii MON 810) wyrażającej gen Bt cry IA(b),
zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

KOM(2006) 715 1 23.11.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią

KOM(2006) 715 2 23.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące wykonania Porozumienia
zawartego przez WE w następstwie negocjacji w ramach art. XXIV
ust. 6 GATT 1994, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOM(2006) 716 1 23.11.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Kanadą

KOM(2006) 716 2 23.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące wdrożenia Umowy
zawartej przez WE w następstwie negocjacji w ramach art. XXIV ust.
6 GATT 1994, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOM(2006) 717 23.11.2006 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 Europejską
i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwaj-
carską z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób,
sporządzoną w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim,
maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim węgierskim

KOM(2006) 720 23.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pocho-
dzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu
wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 384/96
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KOM(2006) 719 24.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załącznik III do rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

KOM(2006) 721 27.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie finan-
sowe mające zastosowanie do 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOM(2006) 722 27.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego,
drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 727 27.11.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania
Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Euro-
pejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Gren-
landii, z drugiej strony

KOM(2006) 737 28.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych
wyrobów włókienniczych z państw trzecich

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