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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 426 1 18.7.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Euro-
pejską a Republiką Czarnogóry

KOM(2007) 426 2 18.7.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w
wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a
Republiką Czarnogóry

KOM(2007) 436 17.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające rozporządzenie (WE)
nr 152/2002 dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych
EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do
Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli)

KOM(2007) 437 17.10.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczą-
cego decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia Wspólnot Europej-
skich i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii zmieniającej
protokół 2 w sprawie wyrobów stalowych do Układu o stabilizacji
i stowarzyszeniu

KOM(2007) 487 1 4.9.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej

KOM(2007) 487 2 4.9.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu
eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony a Arabską Republiką
Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Repu-
bliki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 488 1 3.9.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Eu-
ropejską a Republiką Mołdowy

KOM(2007) 488 2 3.9.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o ułatwieniach w
wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a
Republiką Mołdowy
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KOM(2007) 491 3.9.2007 Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Królestwo Niderlandów do
stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

KOM(2007) 492 3.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady ustalające wielkości dopuszczalne
połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza
Bałtyckiego w 2008 r.

KOM(2007) 495 4.9.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia protokołu zmieniającego
Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

KOM(2007) 497 5.9.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia protokołu zmieniającego
umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka w
sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 499 5.9.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach
Międzynarodowej Rady ds. Kakao w sprawie przedłużenia okresu
obowiązywania Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao
z 2001 r.

KOM(2007) 504 1 5.9.2007 Wniosek dotyczący decyzja Rady dotycząca podpisania umowy
między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji
osób przebywających nielegalnie

KOM(2007) 504 2 5.9.2007 Wniosek dotyczący decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między
Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób prze-
bywających nielegalnie

KOM(2007) 508 1 11.9.2007 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady wpro-
wadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrz-
nych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr,
Łotwę, Maltę, Polskę, Republikę Czeską, Rumunię, Słowację,
Słowenię i Węgry niektórych dokumentów za równorzędne z ich
wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

KOM(2007) 508 2 11.9.2007 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmie-
niająca decyzję nr 896/2006/WE wprowadzającą uproszczony
system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jedno-
stronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych
zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do
celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

KOM(2007) 509 11.9.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 95/50/WE w odniesieniu do uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji

KOM(2007) 510 10.9.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar
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KOM(2007) 513 11.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła
nałożonego na przywóz nadtlenosiarczanów (nadsiarczanów) pocho-
dzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki
Ludowej i Tajwanu

KOM(2007) 514 12.9.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca
udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym
na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i
rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich

KOM(2007) 515 12.9.2007 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia wieloletnich
ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata
2007–2012

KOM(2007) 517 13.9.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy pomiędzy
Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu
niektórymi wyrobami stalowymi

KOM(2007) 518 13.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie nałożenia pewnych ogra-
niczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji
Rosyjskiej

KOM(2007) 520 13.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie pewnych procedur doty-
czących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony oraz pewnych
procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między
Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z
drugiej strony

KOM(2007) 521 13.9.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie tymczasowego stosowania proto-
kołu 8 do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno-
tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a
Republiką Czarnogóry z drugiej strony, w sprawie ogólnych zasad
uczestnictwa Czarnogóry w programach wspólnotowych

KOM(2007) 522 13.9.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty, jakie ma
zostać przyjęte w ramach Komitetu Tymczasowego WE-Czarnogóra,
w sprawie jego regulaminu, w tym zakresu uprawnień i struktury
podkomitetów WE-Czarnogóra

KOM(2007) 523 13.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady wprowadzające odstępstwo od
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej
polityki rolnej oraz ustanawiające systemy wsparcia dla rolników w
odniesieniu do odłogowania w 2008 r.

KOM(2007) 525 17.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony
euro przed fałszowaniem

KOM(2007) 526 13.9.2007 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
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KOM(2007) 528 19.9.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej

KOM(2007) 529 19.9.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2003/55/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego

KOM(2007) 530 19.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

KOM(2007) 531 19.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków
dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej

KOM(2007) 532 19.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków
dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego

KOM(2007) 549 19.9.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w
zakresie wieloletnich ram finansowych

KOM(2007) 550 14.9.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające cła antydumpingowe na
przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i)
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie prze-
glądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady
(WE) nr 384/96 i rozszerzające zakres stosowania na przywóz tego
samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu,
Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin

KOM(2007) 559 2.10.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 76/796/EWG w odniesieniu do ograniczeń we
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i prepa-
ratów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksye-
toksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i
azotanu amonu (zmiana do dyrektywy Rady 76/769/EWG)

KOM(2007) 560 3.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników
dróg

KOM(2007) 561 2.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające cła antydumpingowe
nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2002 z dnia
13 czerwca 2002 r. na przywóz płyt kompaktowych jednokrotnego
zapisu pochodzących z Tajwanu i zezwalające na ich zwrot lub
umorzenie oraz uchylające cła wyrównawcze nałożone rozporządze-
niem Rady (WE) nr 960/2003 z dnia 2 czerwca 2003 r. na przywóz
płyt kompaktowych jednokrotnego zapisu pochodzących z Indii,
zezwalające na ich zwrot lub umorzenie oraz kończące postępo-
wanie w tej sprawie

KOM(2007) 563 3.10.2007 Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie mianowania Specjalnego
Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej
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KOM(2007) 564 2.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych
pochodzących z Rosji oraz uchylające środki antydumpingowe na
przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzą-
cych z Tajlandii i Turcji

KOM(2007) 566 4.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu (PET) pocho-
dzącej z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 oraz kończące częś-
ciowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia
Rady (WE) nr 384/96

KOM(2007) 570 5.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości
dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla
pewnych zasobów rybnych

KOM(2007) 572 8.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymagań doty-
czących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemie-
szczania zwierząt domowych w odniesieniu do przedłużenia okresu
przejściowego

KOM(2007) 576 9.10.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy odnawiającej
Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między
Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

KOM(2007) 579 9.10.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu
określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę
finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie
połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei
Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca
2011 r.

KOM(2007) 580 9.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy o part-
nerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a
Republiką Gwinei Bissau

KOM(2007) 585 10.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiającego wspólnotową proce-
durę zarządzania kontyngentami ilościowymi (Wersja skodyfiko-
wana)

KOM(2007) 586 9.10.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca tymczasowego zakazu stosowania
i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy
(Zea mays L. linii MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady

KOM(2007) 587 11.10.2007 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie struktury oraz stawek akcyzy
stosowanych do wyrobów tytoniowych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 588 11.10.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągni-
kami rolniczymi lub leśnymi (Wersja skodyfikowana)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0564:PL:NOT
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KOM(2007) 589 9.10.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca tymczasowego zakazu stosowania
i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea
mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady

KOM(2007) 590 11.9.2007 Wniosek: decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich,
zebranych w Radzie, zmieniająca decyzję 2005/446/WE z dnia
30 maja 2005 r. ustalającą ostateczny termin przyznawania środków
z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

KOM(2007) 593 10.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem zmie-
niające dyrektywę 2007/46/WE

KOM(2007) 594 12.10.2007 Wniosek: decyzja Rady dostosowująca załącznik VIII do aktu przy-
stąpienia Bułgarii i Rumunii

KOM(2007) 595 15.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady upoważniające Komisję do zatwier-
dzenia zmian protokołów do umów o partnerstwie w sprawie
połowów zawartych między Wspólnotą Europejską i krajami trze-
cimi

KOM(2007) 596 15.10.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Komisji, które ma
zostać przyjęte w odniesieniu do propozycji zmiany Konwencji
celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastoso-
waniem karnetów TIR (Konwencja TIR z 1975 r.)

KOM(2007) 600 15.10.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

KOM(2007) 610 16.10.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie)

KOM(2007) 611 16.10.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz
dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE oraz 2004/42/WE w celu
dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr … w sprawie klasyfi-
kacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmienia-
jące dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

KOM(2007) 613 17.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do
rozporządzenia (WE) nr … w sprawie klasyfikacji, etykietowania i
pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniające dyrektywę
67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

KOM(2007) 614 17.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

KOM(2007) 615 17.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej
oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOM(2007) 619 18.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm
dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i
dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie

KOM(2007) 624 16.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz dicyjanodiamidu (DCD) pochodzącego z
Chińskiej Republiki Ludowej
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KOM(2007) 626 17.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w
odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOM(2007) 629 23.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (EWG)
nr 3491/90 w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu

KOM(2007) 634 23.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z
Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie
dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pocho-
dzących z Malezji

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

9.1.2008 C 4/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0626:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0629:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0634:PL:NOT

