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Dokument Część Data Tytuł

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) 567 4.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie przyjęcia autonomicznych
i przejściowych środków w celu otwarcia kontyngentów taryfowych
Wspólnoty na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych
pochodzących ze Szwajcarii

KOM(2007) 602 17.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające wspólnotowy system
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym
połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

KOM(2007) 623 1 22.10.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania protokołu do Układu
o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosło-
wiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 623 2 22.10.2007 Wniosek: decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugo-
słowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej-
skiej

KOM(2007) 625 16.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie statystyk europejskich

KOM(2007) 633 25.10.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się
do urządzeń spalania paliw gazowych (Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 636 23.10.2007 Zalecenie decyzja Rady w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy
Kultury na rok 2011

KOM(2007) 648 30.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Umowy o part-
nerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z
jednej strony a Wybrzeżem Kości Słoniowej z drugiej strony
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0525:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0567:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0602:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0623(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0623(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0625:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0633:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0636:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0648:PL:NOT
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KOM(2007) 652 30.10.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu
ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finan-
sową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Wybrzeża Kości
Słoniowej dotyczącej połowów w obszarach połowowych Wybrzeża
Kości Słoniowej na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca
2013 r.

KOM(2007) 653 30.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z
państwami trzecimi i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1172/95

KOM(2007) 655 30.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie handlu niektórymi
produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką
Kazachstanu

KOM(2007) 664 31.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w
formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym,
na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r.,
wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową
przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Repu-
bliką Seszeli

KOM(2007) 665 31.10.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty
Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie
wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na
okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wiel-
kości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewi-
dziane w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a
Republiką Seszeli

KOM(2007) 667 31.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Eu-
ropejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Wersja ujednoli-
cona)

KOM(2007) 677 7.11.2007 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej

KOM(2007) 680 6.11.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca
decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji
wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami
członkowskimi Wspólnoty Europejskiej

KOM(2007) 682 1 6.11.2007 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 Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony w
celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do
Unii Europejskiej

KOM(2007) 682 2 6.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu
eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony a Jordańskim Królestwem
Haszymidzkim z drugiej strony, uwzględniającego przystąpienie do
Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

KOM(2007) 683 6.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zakończenia częściowego
okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych do
przywozu świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i)
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0652:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0653:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0655:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0664:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0665:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0667:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0677:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0680:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0682(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0682(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0683:PL:NOT
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KOM(2007) 687 7.11.2007 Wstępny projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego
na 2007 r. — Ogólne zestawienie dochodów — Zestawienie
dochodów i wydatków według sekcji — Sekcja III — Komisja

KOM(2007) 688 8.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania umowy dwustronnej w formie wymiany listów między Wspól-
notą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między
Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyro-
bami włókienniczymi

KOM(2007) 701 9.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia
bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające
określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu
wsparcia w sektorze bawełny

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:52007PC0687:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0688:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0701:PL:NOT

