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Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2007/C 138/05)

Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 473 14.9.2006 Zmieniony wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony
interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej przed nadużyciami
finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem

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) 628 24.10.2006 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 instrument finansowania współpracy na
rzecz rozwoju

KOM(2006) 682 10.11.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego dotyczących
wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji ustanawiającej program Kultura 2007 (2007-
2013) (COM(2004) 469 wersja ostateczna)

KOM(2006) 692 16.11.2006 Zmieniony wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony
interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana)

KOM(2006) 700 14.11.2006 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
ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie polityki
ochrony konsumentów (2007-2013)

KOM(2006) 701 24.11.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na podstawie art.
251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stano-
wiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 usta-
nawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania
niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

22.6.2007 C 138/5Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0473:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0476:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0628:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0682:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0692:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0700:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0701:PL:NOT
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KOM(2006) 705 14.11.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 251
ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczącym wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

KOM(2006) 706 14.11.2006 Komunikat Komisji Europejskiej zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit
drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w celu
przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie przekazywania danych na temat wyła-
dunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich

KOM(2006) 707 15.11.2006 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska przyjętego przez Radę w sprawie decyzji ustanawiającej
program na lata 2007-2013 „Europa dla obywateli” (COM(2005)
116 wersja ostateczna)

KOM(2006) 718 16.11.2006 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 Europejkiego i Rady

KOM(2006) 751 1.12.2006 Zmieniony wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie doręczania w państwach członkowskich doku-
mentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlo-
wych (doręczanie dokumentów)

KOM(2006) 759 28.11.2006 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 instrumentu
finansowego na rzecz środowiska (Life +)

KOM(2006) 775 6.12.2006 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 w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim

KOM(2006) 797 6.12.2006 Opinia Komisji zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające postępowanie w
sprawie europejskiego nakazu zapłaty

KOM(2006) 803 6.12.2006 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 Decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramo-
wego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technolo-
gicznego i demonstracji (2007-2013)

KOM(2006) 805 12.12.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
przyjętego przez Radę w celu uchwalenia rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie usług publicznych w zakresie trans-
portu pasażerskiego kolejowego i lądowego

22.6.2007C 138/6 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0705:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0706:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0707:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0718:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0751:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0759:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0775:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0797:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0803:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0805:PL:NOT
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KOM(2006) 809 12.12.2006 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
przyjętego przez Radę w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji typu pojazdów
silnikowych, ich przyczep i układów, części oraz oddzielnych
zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
(dyrektywa ramowa)

KOM(2006) 810 12.12.2006 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 wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa
cywilnego

KOM(2006) 811 12.12.2006 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 251
ust. 2 akapit drugi traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska
Rady w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nomi-
nalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchyla-
jącej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej
dyrektywę Rady 76/211/ EWG

KOM(2006) 842 15.12.2006 Opinia Komisji na podstawie art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Trak-
tatu WE, w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspól-
nego stanowiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejes-
tracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów oraz zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady i uchylającego rozporządzenie Rady
(EWG) nr 793/93, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94 oraz
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

KOM(2006) 859 18.12.2006 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 praw jazdy (przekształ-
cenie)

KOM(2006) 860 15.12.2006 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 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski
Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet

KOM(2007) 6 16.1.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą-
pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 7 16.1.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i
jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i
Rumunii do Unii Europejskiej

22.6.2007 C 138/7Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0809:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0810:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0811:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0842:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0859:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0860:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0006:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0007:PL:NOT
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KOM(2007) 8 16.1.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczaso-
wego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej

KOM(2007) 11 19.1.2007 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2001/822/WE w
sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspól-
notą Europejską

KOM(2007) 12 17.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania inter-
wencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej,
Sekcja Gwarancji

KOM(2007) 17 24.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające szczególne przepisy
dotyczące sektora owoców i warzyw oraz zmieniające niektóre
rozporządzenia

KOM(2007) 20 31.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w
odniesieniu do Somalii

KOM(2007) 21 25.1.2007 Wniosek: Decyzja Rady przedłużająca okres stosowania środków
przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia
konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie
AKP-WE

KOM(2007) 25 25.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzą-
cych z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu
w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu
okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia
Rady (WE) nr 384/96

KOM(2007) 26 25.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło wyrówna-
wcze na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Indii
w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 18
rozporządzenia (WE) nr 2026/97

KOM(2007) 37 14.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustalają-
cego wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu

KOM(2007) 38 31.1.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach
wspólnego komitetu UE — Meksyk

KOM(2007) 40 31.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w
odniesieniu do Liberii

KOM(2007) 42 6.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla
krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem
stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

22.6.2007C 138/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0008:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0011:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0012:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0017:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0020:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0021:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0025:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0026:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0037:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0038:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0040:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0042:PL:NOT
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KOM(2007) 43 6.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko, jakie w imieniu
Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds.
Cukru w odniesieniu do przedłużenia międzynarodowej umowy w
sprawie cukru z 1992 r.

KOM(2007) 44 6.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady ustanawiająca stanowisko, które w imieniu
Wspólnoty ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady
Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji
o Handlu Zbożem z 1995 r.

KOM(2007) 46 7.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy

KOM(2007) 47 7.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach
Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile w sprawie utworzenia wykazu
arbitrów, zgodnie z wymogami art. 185 ust. 2 Układu ustanawiają-
cego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

KOM(2007) 48 7.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady wprowadzające odstępstwo od
rozporządzenia (WE) nr 2597/97 w odniesieniu do mleka spożyw-
czego wyprodukowanego w Estonii

KOM(2007) 51 9.2.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony środowiska poprzez prawo karne

KOM(2007) 54 13.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego
nałożonego na przywóz niektórych rodzajów elektrod wolframo-
wych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2007) 55 1 14.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkow-
skich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania i
tymczasowego stosowania porozumienia w formie wymiany listów
dotyczącego „Uzgodnionych zasad modernizacji istniejącego systemu
korzystania z tras transsyberyjskich” pomiędzy Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską

KOM(2007) 55 2 14.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkow-
skich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia
porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego „Uzgodnionych
zasad modernizacji istniejącego systemu korzystania z tras transsybe-
ryjskich” pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow-
skimi a Federacją Rosyjską

KOM(2007) 57 15.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach
Rady Ministrów AKP-WE, dotyczącego decyzji zmieniającej decyzję
Rady Ministrów AKP-WE nr 3/2001 w sprawie przydziału środków
dla Somalii w ramach 8. i 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju

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) 820 24.1.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
opłat lotniskowych

22.6.2007 C 138/9Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0043:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0044:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0046:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0047:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0048:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0051:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0054:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0055(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0055(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0057:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0587:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0820:PL:NOT
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KOM(2006) 836 19.12.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Króle-
stwem Haszymidzkim zmieniającegoUkład o stowarzyszeniu między
WE a Jordanią

KOM(2006) 850 10.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie statystyki dotyczącej energii

KOM(2006) 861 9.1.2007 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) 867 9.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone
środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na
obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów
morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia: (WE) Nr 3943/90,
(WE) Nr 66/98 i (WE) Nr 1721/1999

KOM(2006) 869 30.1.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uchyla-
jące rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 z dnia 15 maja 1979 r.
dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie
do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępo-
wania dla Konferencji Linii Żeglugowych

KOM(2007) 36 14.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych prze-
pisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z
prawem do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające
decyzję 3052/95/WE

KOM(2007) 53 14.2.2007 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu

KOM(2007) 68 23.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia pomiędzy Wspólnotą
Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu
dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechten-
steinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfede-
racją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

KOM(2007) 69 23.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań

KOM(2007) 70 26.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załączniki A, B i C do
rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upad-
łościowego

KOM(2007) 74 27.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 41/2007 w odniesieniu do planu odnowy zasobów
tuńczyka błękitnopłetwego zalecanego przez Międzynarodową
Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego

KOM(2007) 75 28.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady przyznające Bułgarii i Rumunii
odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE)
nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia flot rybackich

KOM(2007) 76 12.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we
Wspólnocie

KOM(2007) 77 27.2.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty
Europejskiej, Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnospraw-
nych oraz jej protokołu fakultatywnego
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KOM(2007) 84 7.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie
Stowarzyszenia dotyczącego wdrażania art. 80 Układu euro-
śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Republiką Libańską z drugiej strony

KOM(2007) 88 9.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd
okresowy środków antydumpingowych stosowanych wobec przy-
wozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów, pochodzą-
cych z Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej, Białorusi i
Republiki Korei

KOM(2007) 93 9.3.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz
zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2007) 95 13.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia
wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycz-
nych (NUTS) w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 97 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 98 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z
drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 104 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 105 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Euro-
pejską i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 109 13.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące restrykcji wobec Iranu

KOM(2007) 110 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej

KOM(2007) 111 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej
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KOM(2007) 113 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 114 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 115 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej

KOM(2007) 117 16.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 123 16.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektó-
rych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej

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