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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 85 7.3.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy o part-
nerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką
Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

KOM(2007) 89 8.3.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu
ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę
finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie
połowów między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką
Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na okres od dnia 1 czerwca
2006 r. do dnia 31 maja 2010 r.

KOM(2007) 203 1 24.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania Protokołu do układu eurośródziemnomorskiego między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej
strony a Republiką Libańską z drugiej strony w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KOM(2007) 203 2 24.4.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do układu
eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Libańską z
drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej

KOM(2007) 227 1 7.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji
przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

KOM(2007) 227 2 7.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w
sektorze cukru
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0085:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0089:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0203(01):PL:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0227(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0227(02):PL:NOT
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KOM(2007) 237 1 7.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzy-
szenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej

KOM(2007) 237 2 7.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego
do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Euro-
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 249 16.5.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady przewidująca
kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich
nielegalnie przebywających na terytorium UE

KOM(2007) 256 16.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie
przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r.

KOM(2007) 257 16.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze

KOM(2007) 259 16.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie
przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r.

KOM(2007) 260 16.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro na Malcie

KOM(2007) 268 23.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie działań informacyjnych i
promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku
wewnętrznym i w krajach trzecich

KOM(2007) 271 30.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego
nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwo-
wanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii

KOM(2007) 276 1 30.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso-
wania umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspól-
notą Europejską a państwem Izrael

KOM(2007) 276 2 30.5.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy o współpracy
naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a państwem
Izrael

KOM(2007) 278 30.5.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego
nałożonego na przywóz siodełek pochodzących z Chińskiej Repu-
bliki Ludowej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0237(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0237(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0249:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0256:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0257:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0259:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0260:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0268:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0271:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0276(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0276(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0278:PL:NOT
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KOM(2007) 296 31.5.2007 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

KOM(2007) 305 1 1.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie podpisania w imieniu
Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
oraz tymczasowego stosowania Umowy w sprawie współpracy
naukowej i technologicznej między Wspólnotami Europejskimi z
jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej

KOM(2007) 305 2 1.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu
Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej Umowy w sprawie współpracy naukowej i technolo-
gicznej między Wspólnotami Europejskimi z jednej strony a Konfe-
deracją Szwajcarską z drugiej

KOM(2007) 289 4.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady otwierające i ustanawiające zarzą-
dzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre
produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r.

KOM(2007) 291 4.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie warunków regulujących
przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich
w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu
(Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 292 4.6.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospo-
darstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormo-
nalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym

KOM(2007) 302 5.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady (Euratom) ustanawiające maksy-
malne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spo-
żywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku
pogotowia radiologicznego (Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 277 6.6.2007 Zalecenie Decyzja Rady dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii
do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r., sporządzonej na podstawie
art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o ochronie interesów finanso-
wych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r.
sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej do
Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europej-
skich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r. sporządzonego na
podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni
w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych
Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca
1997 r., sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej, do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot
Europejskich

KOM(2007) 298 6.6.2007 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2003/109/WE w
celu rozszerzenia zakresu jej obowiązywania na osoby objęte
ochroną międzynarodową
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0296:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0305(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0305(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0289:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0291:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0292:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0302:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0277:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0298:PL:NOT
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KOM(2007) 303 7.6.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użyt-
kowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowych
produktów wakacyjnych, wymiany i odsprzedaży

KOM(2007) 290 8.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca niewłączenia metomylu do załącz-
nika i do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na
środki ochrony roślin zawierające tę substancję

KOM(2007) 309 8.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty
Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Porozumienia
w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia
Republiki Bułgarii i Rumunii jako stron Porozumienia w związku z
przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

KOM(2007) 310 8.6.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciąg-
nikach rolniczych lub leśnych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 311 11.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie instalacji i obsługi infras-
truktury komunikacyjnej dla środowiska systemu informacyjnego
Schengen (SiS) oraz zarządzania tą infrastrukturą

KOM(2007) 333 1 12.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz czterech powiązanych umów

KOM(2007) 333 2 12.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o udziale Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz czterech powiązanych umów

KOM(2007) 315 13.6.2007 Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólne przedsięwzięcie „Czyste
niebo”

KOM(2007) 319 13.6.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciąg-
ników rolniczych lub leśnych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 323 2 13.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1947/2005 w odniesieniu do przyznanej przez Finlandię pomocy
krajowej obejmującej nasiona i materiał siewny zbóż

KOM(2007) 336 13.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca wprowadzania do obrotu, zgodnie
z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
produktu ziemniaczanego (Solanum tuberosum L. linii EH92-527-1)
zmodyfikowanego genetycznie w celu zwiększenia zawartości
amylopektyny stanowiącej składnik skrobi

KOM(2007) 342 13.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Energe-
tycznej na forum Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej w
dniu 29 czerwca 2007 r. (Podgorica) w odniesieniu do rozszerzania
dorobku prawnego Wspólnoty dotyczącego bezpieczeństwa dostaw,
wzajemnej pomocy i wydajności energetycznej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0303:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0290:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0309:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0310:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0311:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0333(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0333(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0315:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0319:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0323(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0336:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0342:PL:NOT
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KOM(2007) 325 1 14.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między
Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współ-
pracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa
lotnictwa cywilnego

KOM(2007) 325 2 14.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o współpracy w
zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa
lotnictwa cywilnego

KOM(2007) 327 14.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ogra-
niczające wobec Birmy/Myanmaru i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 798/2004

KOM(2007) 329 14.6.2007 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego
celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zasto-
sowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
podjętym przez kilka państw członkowskich

KOM(2007) 339 14.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty na forum
Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej odnośnie do budżetu
Wspólnoty Energetycznej na 2007 r.

KOM(2007) 330 18.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie upoważnień do prowa-
dzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie
poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów
trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

KOM(2007) 335 18.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Wspól-
nota w ramach Rady Ministrów AKP-WE, odnośnie do zmian w
protokole nr 3 do umowy o partnerstwie AKP-WE dotyczącym
Republiki Południowej Afryki

KOM(2007) 337 19.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska, jakie Wspólnota ma
przyjąć w ramach Rady Ministrów AKP-WE w sprawie przeglądu
warunków finansowania w przypadku przejściowych wahań w przy-
chodach z wywozu (Umowa o partnerstwie AKP-WE, załącznik ii,
rozdział 3)

KOM(2007) 338 19.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 234/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w
odniesieniu do Liberii

KOM(2007) 348 19.6.2007 Komunikat Komisji dla 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 „Wymiar
sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogól-
nego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

KOM(2007) 344 21.6.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów
silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania
(Wersja skodyfikowana)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0325(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0325(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0327:PL:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0330:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0335:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0337:PL:NOT
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KOM(2007) 345 21.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady przedłużające zawieszenie ostatecz-
nego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE)
nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chiń-
skiej Republiki Ludowej

KOM(2007) 350 1 21.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty
Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno-
tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Czar-
nogóry

KOM(2007) 350 2 21.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu
Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi
z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony

KOM(2007) 351 21.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia umowy
przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem
między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Republiką Czarno-
góry z drugiej strony

KOM(2007) 346 25.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu
żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego
buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

KOM(2007) 352 25.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o współpracy
naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską
Republiką Egiptu

KOM(2007) 353 26.6.2007 Zalecenie Komisji dla Rady w sprawie podpisania i wysłania pisma
do Prezydencji Wspólnoty Andyjskiej, które rozpocznie wymianę
pism mającą na celu wprowadzenie zmian do podpisanej w 2003 r.
umowy o dialogu politycznym i współpracy pomiędzy Wspólnotą
Europejską a Wspólnotą Andyjską

KOM(2007) 318 27.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Francję do stosowania obni-
żonej stawki podatku akcyzowego na rum „tradycyjny” produkowany
w departamentach zamorskich i uchylająca decyzję Rady
2002/166/WE z dnia 18 lutego 2002 r.

KOM(2007) 355 27.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i
mieszanin oraz zmieniające dyrektywę 67/548/EWG i rozporzą-
dzenie (WE) nr 1907/2006

KOM(2007) 363 27.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące przegląd okresowy
środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych
pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nało-
żone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006
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KOM(2007) 384 27.6.2007 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 ustanawiającej zasady dotyczące
nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych,
uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmie-
niającej dyrektywę Rady 76/211/ EWG

KOM(2007) 366 28.6.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołów zmieniają-
cych umowy dotyczące pewnych aspektów przewozów lotniczych
między Wspólnotą Europejską a — rządem Gruzji — Republiką
Libanu — Republiką Malediwów — Republiką Mołdowy — rządem
Republiki Singapuru oraz — Wschodnią Republiką Urugwaju w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Republiki Rumunii
do Unii Europejskiej

KOM(2007) 320 29.6.2007 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspόlnego stanowiska
Rady dotyczącego przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie
czystszego powietrza dla Europy

KOM(2007) 369 29.6.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie zbie-
rania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej
polityki rybołówstwa

KOM(2007) 376 3.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(2007) 382 3.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady uchylające cło antydumpingowe
nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następ-
stwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe
zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z
Rosji

KOM(2007) 372 4.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina oraz zmieniające niektóre rozporządzenia

KOM(2007) 383 5.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady dotyczące działań, jakie Komisja
musi podjąć w latach 2008-2013 przy zastosowaniu technik telede-
tekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

KOM(2007) 388 5.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz bawełnianej bielizny pościelowej z Pakistanu

KOM(2007) 263 6.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania
zawodu przewoźnika drogowego
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KOM(2007) 387 6.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania konwencji między
Wspólnotą Europejską oraz Republiką islandii, Królestwem
Norwegii, Konfederacją Szwajcarską i Królestwem Danii o jurysdykcji
i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i
handlowych

KOM(2007) 393 9.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie wieloletnich wytycznych technicz-
nych dotyczących programu badawczego Funduszu Badawczego
Węgla i Stali

KOM(2007) 397 9.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kuku-
rydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej
wyprodukowanych

KOM(2007) 389 10.7.2007 Komunikat Komisji do 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 wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw
do celów statystycznych i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG)
nr 2186/93

KOM(2007) 400 10.7.2007 Komunikat Komisji do 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 doręczania w państwach członkowskich doku-
mentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlo-
wych („doręczanie dokumentów”)

KOM(2007) 402 11.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kuku-
rydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających
się z niej lub z niej wyprodukowanych

KOM(2007) 406 11.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady otwierające autonomiczne i przej-
ściowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych
produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

KOM(2007) 395 12.7.2007 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca
program działań na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym
i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z
krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

KOM(2007) 403 12.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kuku-
rydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składa-
jących się z niej lub z niej wyprodukowanych
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KOM(2007) 404 1 12.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony, uwzględniającego
przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

KOM(2007) 404 2 12.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu
euro-śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z
drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do Unii Europejskiej
Republiki Bułgarii i Rumunii

KOM(2007) 415 12.7.2007 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji

KOM(2007) 411 16.7.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2003/54/WE w odniesieniu do stosowania niektórych
przepisów w Estonii

KOM(2007) 413 1 17.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Republiką Albanii

KOM(2007) 413 2 17.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Republiką Albanii

KOM(2007) 425 1 17.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania umowy o readmisji
między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną

KOM(2007) 425 2 17.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy o readmisji
między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną

KOM(2007) 430 17.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca środków kontroli i sankcji
karnych w odniesieniu do nowego syntetycznego narkotyku N-
benzylpiperazyny (BZP)

KOM(2007) 421 1 18.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

KOM(2007) 421 2 18.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii

KOM(2007) 422 1 18.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Republiką Serbską
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KOM(2007) 422 2 18.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Republiką Serbską

KOM(2007) 423 1 18.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Bośnią i Hercegowiną

KOM(2007) 423 2 18.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Bośnią i Hercegowiną

KOM(2007) 428 19.7.2007 Zmieniony wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą
Europejską a Republiką Madagaskaru

KOM(2007) 429 19.7.2007 Zmieniony wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia
w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania
Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i
rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspól-
notą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na
wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia
2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

KOM(2007) 431 1 19.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania umowy o readmisji
między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry

KOM(2007) 431 2 19.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy o readmisji
między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry

KOM(2007) 433 19.7.2007 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
programu modernizacji europejskiej statystyki w zakresie przedsię-
biorstw i handlu (MEETS)

KOM(2007) 435 20.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję 2003/77/WE ustanawia-
jącą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania akty-
wami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, Majątkiem
Funduszu Badawczego Węgla i Stali

KOM(2007) 453 20.7.2007 OPiNiA Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla homologacji
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddziel-
nych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów
(„dyrektywa ramowa”)

KOM(2007) 439 23.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady rozszerzające przepisy rozporzą-
dzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr […] na obywa-
teli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami
wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo

17.8.2007 C 191/13Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0422(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0423(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0423(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0428:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0429:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0431(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0431(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0433:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0435:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0453:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0439:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 441 24.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach
Wspólnej Rady UE/Meksyk dotyczącego wykonania art. 9 decyzji
2/2001 Wspólnej Rady w sprawie ustanowienia ram dla negocjacji
umów o wzajemnym uznawaniu

KOM(2007) 456 24.7.2007 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 ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii
morskiej)

KOM(2007) 367 25.7.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca
dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które
mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia
publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łącz-
ności ruchomej we Wspólnocie

KOM(2007) 444 25.7.2007 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty przyjętego
w ramach Rady Współpracy UE-Republika Południowej Afryki doty-
czącego zmian załączników iV i Vi do Umowy w sprawie handlu,
rozwoju i współpracy (TDCA) między Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Południowej
Afryki z drugiej strony, w odniesieniu do niektórych produktów
rolnych

KOM(2007) 445 25.7.2007 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2100/94 w zakresie uprawnienia do złożenia wniosku o przy-
znanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin

KOM(2007) 446 25.7.2007 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wag nieautomatycznych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 460 25.7.2007 Opinia Komisji namocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu
WE dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego
stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług publicznych w
zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

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