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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 368 28.6.2007 Wniosek: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

KOM(2007) 443 25.7.2007 Wniosek: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie)

KOM(2007) 637 23.10.2007 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu
obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wyma-
gającym wysokich kwalifikacji

KOM(2007) 656 6.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zasad, priorytetów i warunków
zawartych w Partnerstwie europejskim zawartym z Albanią oraz
uchylająca decyzję 2006/54/WE

KOM(2007) 657 6.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zasad, priorytetów i warunków
zawartych w partnerstwie europejskim zawartym z Bośnią i
Hercegowiną oraz uchylająca decyzję 2006/55/WE

KOM(2007) 658 6.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zasad, priorytetów i warunków
zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją
oraz uchylająca decyzję 2006/145/WE

KOM(2007) 659 6.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zasad, priorytetów i warunków
zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Byłą Jugosło-
wiańską Republiką Macedonii oraz uchylająca decyzję 2006/57/WE

KOM(2007) 660 6.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zasad, priorytetów i warunków
zawartych w Partnerstwie europejskim z Serbią, w tym Kosowem o
statusie określonym rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r., oraz
uchylająca decyzję 2006/56/WE

KOM(2007) 661 6.11.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zasad, priorytetów i warunków
zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Turcją oraz
uchylająca decyzję 2006/35/WE

KOM(2007) 753 27.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3
Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgod-
nionych pomiędzy kompaniami liniowymi (konsorcja) (Wersja
skodyfikowana)
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KOM(2007) 759 28.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady ustalające wielkości dopuszczalne
połowów na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad
ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty
oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na
których wymagane są ograniczenia połowowe

KOM(2007) 765 5.12.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obron-
nością we Wspólnocie

KOM(2007) 766 5.12.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych
na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa

KOM(2007) 768 5.12.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu-
lub trzykołowych pojazdach silnikowych (Wersja ujednolicona)

KOM(2007) 778 6.12.2007 Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań
statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy w
zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2007) 779 10.12.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w sprawie
dostosowania załączników 1 i 2 do Umowy między Wspólnotą
Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produk-
tami rolnymi

KOM(2007) 782 13.12.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca wypowiedzenia protokołu ustalają-
cego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową do
Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą
Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

KOM(2007) 784 6.12.2007 Wniosek: decyzja Rady określająca stanowisko Wspólnoty na forum
Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przystą-
pienia Republiki Zielonego Przylądka do Światowej Organizacji
Handlu

KOM(2007) 787 11.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć
Wspólnota w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej
Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Byłą
Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, w celu przy-
jęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego

KOM(2007) 788 11.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć
Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem
eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Republiką Tunezyjską z drugiej strony, w celu przyjęcia
przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego

KOM(2007) 789 11.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć
Wspólnota w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej
Układem o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a
Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu przyjęcia przepisów
dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
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KOM(2007) 790 12.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć
Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem
eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej
strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej
strony, w celu przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego

KOM(2007) 792 12.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć
Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem
eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Królestwem Marokańskim z drugiej strony, w celu przyjęcia
przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego

KOM(2007) 793 12.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć
Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem
eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu przyjęcia prze-
pisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego

KOM(2007) 796 13.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie
wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw
Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego,
w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej
Organizacji Handlu

KOM(2007) 802 12.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych
oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odnie-
sieniu do krajowych kwot mlecznych

KOM(2007) 813 18.12.2007 Wniosek: decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady paszy produkowanej z genetycznie zmodyfikowanego ziem-
niaka EH92-527-1 (BPS-25271-9) i przypadkowego lub technicznie
nieuniknionego występowania ziemniaka w produktach żywnościo-
wych i innych produktach paszowych

KOM(2007) 814 18.12.2007 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 MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), składa-
jących się z niej lub z niej wyprodukowanych

KOM(2007) 815 18.12.2007 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 MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), skła-
dających się z niej lub z niej wyprodukowanych

KOM(2007) 816 18.12.2007 Wniosek: decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną
kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-
ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej
wyprodukowanych
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KOM(2007) 818 17.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1371/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektro-
technicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki i Rosji

KOM(2007) 821 19.12.2007 Wniosek: decyzja Rady ustalająca stanowisko, które należy przyjąć w
imieniu Wspólnoty Europejskiej na posiedzeniach Międzynarodowej
Komisji Wielorybniczej

KOM(2007) 822 19.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostoso-
wujące do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją
2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa
w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z
kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z
kontrolą Część trzecia

KOM(2007) 824 19.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dostoso-
wujące do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją
2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa
w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z
kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z
kontrolą Część druga

KOM(2007) 829 20.12.2007 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie identyfikacji i rejestracji świń
(Wersja skodyfikowana)

KOM(2007) 831 20.12.2007 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty
Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym
obszarze Oceanu Indyjskiego

KOM(2007) 834 20.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła
nałożonego na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

KOM(2007) 835 20.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające cło antydumpingowe na
przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki
Ludowej oraz kończące postępowanie w odniesieniu do takiego
przywozu w następstwie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 384/96

KOM(2007) 837 20.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie testów Systemu Informacyjnego
Schengen drugiej generacji (SIS II)

KOM(2007) 838 20.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie testów Systemu Informa-
cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

KOM(2007) 839 2 20.12.2007 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca załącznik I do Aktu przystą-
pienia Bułgarii i Rumunii

KOM(2007) 840 20.12.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji
świetlnej kołowych ciągników rolniczych i leśnych (Wersja ujednoli-
cona)

KOM(2007) 848 20.12.2007 Wniosek: rozporządzenie (WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win
aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i
aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Wersja przeredagowana)

KOM(2007) 851 21.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odnie-
sieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężaro-
wych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do infor-
macji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów
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KOM(2007) 852 21.12.2007 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie obrotu materiałem rozmnoże-
niowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Wersja
skodyfikowana)

KOM(2007) 854 20.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych
oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych
(„Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)

KOM(2007) 855 21.12.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie Wspólnota ma
przyjąć w Komitecie Współpracy utworzonym na mocy Umowy o
partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi z jednej strony a Gruzją z drugiej strony,
w odniesieniu do powołania Podkomitetu ds. Sprawiedliwości,
Wolności i Bezpieczeństwa

KOM(2007) 856 19.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określa-
jące normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach
zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów
emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych

KOM(2007) 857 21.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady wprowadzające ogólny system prefe-
rencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do
dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE)
nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE)
nr 964/2007 i nr 1100/2006

KOM(2007) 858 21.12.2007 Wniosek: dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód
mineralnych

KOM(2007) 859 21.12.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób
drogą morską

KOM(2007) 861 20.12.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej
działania

KOM(2007) 868 11.1.2008 Wniosek: decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach
Międzynarodowej Rady Kawowej w sprawie wyznaczenia depozyta-
riusza Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r.

KOM(2007) 870 11.1.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
nazewnictwa produktów włókienniczych (Wersja przeredagowana)

KOM(2007) 872 14.1.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
nowej żywności i zmieniające rozporządzenie (WE) nr …/…
(jednolita procedura)

KOM(2007) 873 11.1.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z tery-
torium państwa członkowskiego (Wersja skodyfikowana)

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