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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 571 9.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia wspólnego
przedsięwzięcia na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodoro-
wych

KOM(2007) 605 17.10.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie ochrony wrażliwych
ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym
wpływem przydennych narzędzi połowowych

KOM(2007) 638 23.10.2007 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie procedury jednego wniosku o
jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na
terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego
zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających
legalnie w państwie członkowskim

KOM(2007) 650 6.11.2007 Wniosek: decyzja ramowa Rady zmieniająca decyzję ramową
2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu

KOM(2007) 654 6.11.2007 Wniosek: decyzja ramowa Rady w sprawie wykorzystywania danych
dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania
prawa

KOM(2007) 662 6.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 533/2004 w sprawie ustanowienia partnerstwa w ramach procesu
stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego

KOM(2007) 697 13.11.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych
sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie
dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń
i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług
łączności elektronicznej (przedstawiona przez Komisję)

KOM(2007) 698 13.11.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych
z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników
oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektro-
nicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współ-
pracy w dziedzinie ochrony konsumentów

KOM(2007) 699 13.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej
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KOM(2007) 702 9.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej
Republiki Ludowej i Kazachstanu i kończące postępowanie w
sprawie przywozu krzemomanganu pochodzącego z Ukrainy

KOM(2007) 705 14.11.2007 Wniosek dotyczący: rozporządzenie Rady wprowadzające autono-
miczne preferencje handlowe dla Mołdawii i zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

KOM(2007) 706 13.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednora-
zowych działających na krzemień pochodzących z Chińskiej Repu-
bliki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na
przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do
wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki
Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

KOM(2007) 709 15.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezer-
wacji

KOM(2007) 710 15.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 21/2004 w sprawie daty wprowadzenia elektronicznej identyfi-
kacji owiec i kóz

KOM(2007) 712 20.11.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia porozumienia między
Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

KOM(2007) 713 1 14.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiają-
cego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony a państwem Izrael z
drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Wspólnotą Euro-
pejską a państwem Izrael, dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa
państwa Izrael w programach wspólnotowych

KOM(2007) 713 2 14.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony a państwem Izrael z drugiej strony, w sprawie umowy
ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, doty-
czącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych

KOM(2007) 714 15.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady ustalające na rok połowowy 2008
ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre
produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

KOM(2007) 715 15.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE, Euratom) dostosowujące ze
skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzęd-
ników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współ-
czynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i
emerytur

KOM(2007) 717 13.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie stosowania uzgodnień
dotyczących towarów pochodzących z niektórych państw wchodzą-
cych w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) prze-
widzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do usta-
nowienia umów o partnerstwie gospodarczym

KOM(2007) 718 16.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemy-
słowe
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KOM(2007) 719 16.11.2007 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) 720 19.11.2007 Wniosek: zalecenie Rady dostosowujące zalecenie 98/376/WE w
sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w związku z
przystąpieniem Republiki Bułgarii, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotew-
skiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii,
Republiki Węgierskiej, Rumunii i Rzeczypospolitej Polskiej

KOM(2007) 729 1 20.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką
Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 729 2 20.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów
przewozów lotniczych

KOM(2007) 730 20.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Repu-
bliki Południowej Afryki

KOM(2007) 731 1 21.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a rządem
Mongolii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 731 2 21.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między
Wspólnotą Europejską a rządem Mongolii dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych

KOM(2007) 734 20.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady ustalające wielkości dopuszczalne
połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza
Czarnego w 2008 r.

KOM(2007) 735 29.11.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca
wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu
i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych
(Wersja przeredagowana)

KOM(2007) 736 29.11.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie (Wersja przeredagowana)

KOM(2007) 737 29.11.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (przeredago-
wanie)

KOM(2007) 741 23.11.2007 Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
część pierwsza Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej
decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o
której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regula-
cyjnej połączonej z kontrolą

KOM(2007) 742 26.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie czasowego zawieszenia
cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospo-
darczego 2007/2008

KOM(2007) 743 1 20.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania Układu o stabilizacji i
stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony
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KOM(2007) 743 2 20.11.2007 Wniosek: decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabi-
lizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z
drugiej strony

KOM(2007) 744 20.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w
sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą
Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbską, z drugiej strony

KOM(2007) 746 28.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające przepisy wykonawcze
do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpie-
czeniowych i finansowych

KOM(2007) 747 28.11.2007 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odnie-
sieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych

KOM(2007) 748 21.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska, jakie ma
zająć Wspólnota Europejska podczas posiedzenia Rady Ministerialnej
Wspólnoty Energetycznej (Belgrad, 18 grudnia 2007 r.)

KOM(2007) 751 27.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie
wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na
podstawie art. XXVIII GATT 1994 dotyczącego zmiany kontyngentu
taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii, przewi-
dzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

KOM(2007) 752 26.11.2007 Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Zjednoczone Królestwo do
dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26
ust. 1 lit. a), art. 168 i art. 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Jedynie wersja
angielska jest autentyczna)

KOM(2007) 755 27.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie
Europejskiej (Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 760 29.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące
połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk,
danych statystycznych o połowach nominalnych (Wersja przeredago-
wana)

KOM(2007) 761 29.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach
Wspólnego Komitetu WE-Wyspy Owcze w sprawie zmian decyzji
nr 1/2001 w odniesieniu do przywozu zarejestrowanych zwierząt z
rodziny koniowatych bezpośrednio z Islandii oraz przemieszczania
zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych między Wyspami
Owczymi i Wspólnotą Europejską

KOM(2007) 762 29.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących
połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie doko-
nujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (Wersja przere-
dagowana)

KOM(2007) 771 5.12.2007 Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Republikę Federalną Niemiec
oraz Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących
odstępstwo od art. 5 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

KOM(2007) 772 6.12.2007 Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Portugalię do stosowania
obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa
produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera
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KOM(2007) 776 6.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego
systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w
odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2007) 777 6.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk
odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2007) 786 5.12.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobi-
lizacji instrumentu elastyczności

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