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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 559 1 29.9.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu
Wspólnoty dodatkowego protokołu do Układu Europejskiego usta-
nawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z
drugiej strony, o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemy-
słowych

KOM(2006) 559 2 29.9.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia dodatkowego
protokołu do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi
z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony, o ocenie zgod-
ności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych — PECA

KOM(2006) 561 2.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty przyjętego
w ramach Rady Współpracy UE — Republika Południowej Afryki
dotyczącego zmian odpowiednich załączników Umowy o handlu,
rozwoju i współpracy (TDCA) między Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej
Afryki, z drugiej strony, w celu stopniowego wycofywania i znie-
sienia ceł nakładanych na produkty samochodowe

KOM(2006) 572 1 4.10.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argen-
tyńską

KOM(2006) 572 2 4.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące wdrożenia Porozumienia
zawartego przez WE w następstwie negocjacji w ramach art. XXIV.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) 606 13.10.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr …/… w sprawie dodawania do
żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych
substancji

KOM(2006) 655 3.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działal-
ności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93

3.8.2007C 181/2 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0559(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0559(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0561:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0572(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0572(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0606:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0655:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 683 15.11.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na
przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

KOM(2006) 731 29.11.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie przyznania Republice
Salwadoru szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego
zrównoważonego rozwoju i dobrego zarządzania po dniu 1 stycznia
2007 r.

KOM(2006) 752 1 1.12.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu
Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postano-
wień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską,
Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu
Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspól-
notą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia
Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i
rozwój dorobku Schengen

KOM(2006) 752 2 1.12.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu
Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych
postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Euro-
pejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przy-
stąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Euro-
pejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie,
stosowanie i rozwój dorobku Schengen

KOM(2006) 752 3 1.12.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii
Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Euro-
pejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przy-
stąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Euro-
pejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie,
stosowanie i rozwój dorobku Schengen

KOM(2006) 752 4 1.12.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu
Wspólnoty Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspól-
notą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechten-
steinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między
Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską
dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w
życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

KOM(2006) 765 1 6.12.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiają-
cego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-
Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Repu-
bliki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Repu-
bliki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej

KOM(2006) 765 2 6.12.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej
strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Repu-
bliki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Repu-
bliki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospo-
litej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Euro-
pejskiej

3.8.2007 C 181/3Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0683:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0731:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(03):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(04):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0765(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0765(02):PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2006) 777 1 5.12.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczaso-
wego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o
partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współ-
pracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i
Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2006) 777 2 5.12.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Drugiego
protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym
oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykań-
skimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej

KOM(2006) 791 12.12.2006 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady 93/109/WE
z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wyko-
nywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

KOM(2006) 808 18.12.2006 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie
Stowarzyszenia WE — Turcja w sprawie zmiany koncesji handlo-
wych na przetworzone produkty rolne objętych decyzją 1/95 Rady
Stowarzyszenia WE — Turcja w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy
unii celnej oraz decyzją 1/97 Rady Stowarzyszenia WE — Turcja w
sprawie ustaleń mających zastosowanie do niektórych przetworzo-
nych produktów rolnych

KOM(2006) 826 18.12.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło anty-
dumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 398/2004 na
przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, na
przywóz krzemu wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub
niezgłoszonego jako pochodzący z Korei

KOM(2006) 827 19.12.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemnia-
czanej

KOM(2006) 829 18.12.2006 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólnotowy system
kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastoso-
wania

KOM(2006) 908 22.12.2006 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące Rozporządzenie (WE) nr 396/2005w sprawie najwyższych
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i
paszy w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji

KOM(2006) 925 22.12.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 91/675/EWG ustanawiającą Europejski Komitet ds.
Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych w odniesieniu do uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2006) 732 27.11.2006 Wniosek dotyczący Decyzji Rady uchylającej decyzję 2004/585/WE
ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach Wspólnej
Polityki Rybołówstwa
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KOM(2006) 818 20.12.2006 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej
w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we
Wspólnocie

KOM(2007) 9 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 Republiką Mołdowy,
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 18 31.1.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 98/70/WE w odniesieniu do specyfikacji benzyny i olejów
napędowych oraz wprowadzająca mechanizm monitorowania i ogra-
niczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania
paliw w transporcie drogowym oraz zmieniająca dyrektywę Rady
1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych
przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę
93/12/EWG

KOM(2007) 72 28.2.2007 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Wspólno-
towy kodeks postępowania w sprawie podziału pracy w polityce
rozwoju

KOM(2007) 52 13.3.2007 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2003/96/WE w
odniesieniu do dostosowania szczególnych przepisów podatkowych
dotyczących oleju napędowego stosowanego jako paliwo silnikowe
do celów handlowych oraz koordynacji opodatkowania benzyny
bezołowiowej i oleju napędowego stosowanych jako paliwo silni-
kowe

KOM(2007) 90 6.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie nr 11 dotyczące zniesienia dyskryminacji w
stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79
ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą
oraz rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie higieny środków spożywczych

KOM(2007) 91 6.3.2007 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę Rady 78/855/EWG dotyczącą łączenia się
spółek akcyjnych oraz dyrektywę Rady 82/891/EWG dotyczącą
podziału spółek akcyjnych w odniesieniu do wymogu sprawozdania
niezależnego biegłego dotyczącego połączenia się spółek lub ich
podziału

KOM(2007) 92 9.3.2007 Wniosek dotyczący Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 527/2003 zezwalającego na oferowanie i dostar-
czanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przy-
wożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enolo-
gicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

KOM(2007) 122 20.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej
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KOM(2007) 129 2.4.2007 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie statystyk dotyczących mięsa i zwierząt gospodar-
skich

KOM(2007) 132 26.3.2007 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 Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 133 26.3.2007 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
Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 134 1 23.3.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczaso-
wego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Zjedno-
czonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej pewnych aspektów prze-
wozów lotniczych

KOM(2007) 134 2 23.3.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między
Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi doty-
czącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 137 27.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd
okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przy-
wozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części,
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2007) 138 22.3.2007 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 Federacją
Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 139 22.3.2007 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 Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 141 30.3.2007 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 Republiką Turkme-
nistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 142 28.3.2007 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 Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej
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KOM(2007) 143 30.3.2007 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 Republiką Tadżykis-
tanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 144 28.3.2007 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 Republiką Turkmenistanu, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej

KOM(2007) 149 28.3.2007 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt. 26 Porozu-
mienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny
budżetowej i należytego zarządzania finansami

KOM(2007) 151 1 30.3.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania umowy
między Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej
pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 151 2 30.3.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między
Wspólnotą Europejską a Republiką Panamy dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 156 27.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w
następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 384/96

KOM(2007) 159 30.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych,
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków
ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

KOM(2007) 166 29.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego
nałożonego na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chiń-
skiej Republiki Ludowej i Ukrainy

KOM(2007) 169 3.4.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające wieloletni plan
odnowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlan-
tyku i w Morzu Śródziemnym

KOM(2007) 177 11.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy
między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współ-
pracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach
celnych
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KOM(2007) 181 12.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania
Protokołu określającego, na okres od dnia 16 września 2006 r. do
dnia 15 września 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz
rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w
sprawie połowów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a
Republiką Kiribati z drugiej strony

KOM(2007) 191 17.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy
między Wspólnotą Europejską a rządem Ukrainy w sprawie handlu
niektórymi wyrobami stalowymi

KOM(2007) 192 17.4.2007 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
odnoszącej się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji
świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Wersja skody-
fikowana)

KOM(2007) 193 17.4.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie nałożenia pewnych ogra-
niczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

KOM(2007) 197 1 18.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania umowy o readmisji
między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

KOM(2007) 197 2 18.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy o readmisji
między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

KOM(2007) 176 1 10.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumień w
formie uzgodnionych protokołów w sprawie zmiany koncesji w
odniesieniu do mięsa drobiowego między Wspólnotą Europejską a
Federacyjną Republiką Brazylii, oraz między Wspólnotą Europejską a
Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXVIII Układu Ogólnego w
sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r. (GATT 1994)

KOM(2007) 176 2 10.4.2007 Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady w sprawie wdrażania
porozumień zawartych przez WE w następstwie negocjacji w
ramach art. XXVIII GATT 1994, zmieniających i uzupełniających
załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomen-
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej

KOM(2007) 179 11.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie
Stowarzyszenia w sprawie wykonania art. 76 i 98 Układu Eurośró-
dziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspól-
notą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a
Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony

KOM(2007) 189 1 17.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania oraz tymcza-
sowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Repu-
bliką Kirgiską dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 189 2 17.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między
Wspólnotą Europejską a Republiką Kirgiską dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych
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KOM(2007) 194 17.4.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określa-
jące wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczal-
nych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych
w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 2377/90

KOM(2007) 198 20.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady zmieniającej Umowę wewnętrzną z
dnia 17 lipca 2006 r. między przedstawicielami rządów państw
członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania
pomocy wspólnotowej z wieloletnich ram finansowych na lata
2008-2013 zgodnie ze zmienioną Umową o partnerstwie AKP-WE
oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i teryto-
riów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską

KOM(2007) 201 20.4.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenia (WE)
nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odnie-
sieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi
warunków dla niektórych zasobów rybnych

KOM(2007) 202 20.4.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemy-
słowe

KOM(2007) 204 24.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca załącznik I do Aktu przystą-
pienia Bułgarii i Rumunii

KOM(2007) 209 24.4.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) dostosowujące
współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i
emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

KOM(2007) 211 25.4.2007 Zalecenie: Decyzja Rady dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii
do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie
artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu techno-
logii informatycznej dla potrzeb celnych

KOM(2007) 213 25.4.2007 Zalecenie: Decyzja Rady dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii
do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę
zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej
pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej

KOM(2007) 214 25.4.2007 Zalecenie dotyczące Decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i
Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na
podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o zakazie
prowadzenia pojazdów mechanicznych

KOM(2007) 215 25.4.2007 Zalecenie dotyczące Decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i
Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na
podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie usta-
nowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu)

KOM(2007) 216 25.4.2007 Zalecenie dotyczące Decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i
Rumunii do konwencji z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzonej na
podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie
pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi
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KOM(2007) 217 25.4.2007 Zalecenie dotyczące Decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i
Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umow-
nych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r.

KOM(2007) 218 25.4.2007 Zalecenie dotyczące Decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i
Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na
podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w
sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich
lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej

KOM(2007) 219 1 26.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim
Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów prze-
wozów lotniczych

KOM(2007) 219 2 26.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej
pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 221 1 26.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Socjalistyczną
Republiką Wietnamu dotyczącej pewnych aspektów przewozów
lotniczych

KOM(2007) 221 2 26.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu dotyczącej
pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 222 25.4.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie stanowiska, jakie Wspól-
nota ma zająć w ramach Rady Ministrów AKP-WE dotyczącego
decyzji w przesunięcia części rezerwy z przydziału 9. Europejskiego
Funduszu Rozwoju przeznaczonego na rozwój długoterminowy do
puli środków na współpracę między państwami AKP w ramach przy-
działu na współpracę i integrację regionalną

KOM(2007) 224 26.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Wspól-
nota w ramach Rady Ministrów AKP-WE, by umożliwić wniesienie
dodatkowych wkładów w ramach stosunków dwustronnych, którymi
zarządzać będzie Komisja, na wspieranie realizacji celów Instrumentu
na rzecz Pokoju w Afryce

KOM(2007) 229 26.4.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 423/2007 dotyczące restrykcji wobec Iranu

KOM(2007) 236 7.5.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się
do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych
(Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 238 7.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Republikę Włoską do stoso-
wania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i
art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej
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KOM(2007) 241 10.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólne przedsięw-
zięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych

KOM(2007) 243 15.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia wspólnego
przedsięwzięcia ARTEMIS odpowiedzialnego za realizację wspólnej
inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych

KOM(2007) 245 10.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod
produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 571/88

KOM(2007) 251 15.5.2007 Wniosek dotyczący Decyzji Rady upoważniającej Austrię do
zawarcia umowy ze Szwajcarią uwzględniającej postanowienia stano-
wiące odstępstwo od artykułu 2 ust. 1 lit. d) Dyrektywy
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

KOM(2007) 252 14.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie przystąpienia Wspólnot Europej-
skich do Światowej Organizacji Celnej oraz tymczasowego wykony-
wania praw i obowiązków identycznych z prawami i obowiązkami
członka tej organizacji

KOM(2007) 254 16.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej
Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

KOM(2007) 58 1 15.2.2007 Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę
2001/114/WE odnoszącą się do niektórych rodzajów częściowo lub
całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego
do spożycia przez ludzi

KOM(2007) 58 2 15.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i prze-
tworów mlecznych

KOM(2007) 58 3 15.2.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2597/97 ustanawiające dodatkowe zasady w sprawie wspólnej
organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do
mleka spożywczego

KOM(2007) 78 22.2.2007 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 Rady
91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrek-
tywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania
opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania
świadectw bezpieczeństwa
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0241:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0243:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0245:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0251:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0252:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0254:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0058(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0058(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0058(03):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0078:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 79 22.2.2007 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 praw i obowiązków
pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym

KOM(2007) 80 22.2.2007 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 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania upraw-
nień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie
systemu kolejowego Wspólnoty

KOM(2007) 102 12.3.2007 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 na lata 2007–2013 program szczegółowy „Walka z
przemocą (Daphne III)” jako część programu ogólnego „Prawa
podstawowe i sprawiedliwość”

KOM(2007) 126 14.3.2007 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 dotyczącego prawa właści-
wego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)

KOM(2007) 150 23.3.2007 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 drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie
zdrowia (2007 2013)

KOM(2007) 152 23.3.2007 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego przekazywany na
podstawie z art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący
wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady
przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuro-
pejskich sieci transportowych i energetycznych.

KOM(2007) 157 30.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczą-
cego zmiany protokołu nr 4 do umowy między Wspólnotą Euro-
pejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp
Owczych, z drugiej strony

KOM(2007) 170 29.3.2007 Zmieniony wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniająca Dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej
działalności transmisyjnej („Medialne usługi audiowizualne bez
granic”)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0079:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0080:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0102:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0126:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0150:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0152:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0157:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0170:PL:NOT
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KOM(2007) 205 20.4.2007 Komunikat Komisji dla 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, zmieniającej dyrektywę Rady
76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu niektórych przyrządów pomiarowych zawierających rtęć

KOM(2007) 294 25.5.2007 Komunikat Komisji dla 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, zmieniającej dyrektywę Rady
76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu niektórych przyrządów pomiarowych zawierających rtęć

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0205:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0294:PL:NOT

