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Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2008/C 194/03)

Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 108R 29.3.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie rozporządzenia finanso-
wego mającego zastosowanie do Agencji Dostaw Euratomu

KOM(2007) 119R 28.3.2007 Wniosek: decyzja Rady ustanawiająca statut Agencji Dostaw
Euratomu

KOM(2007) 612R 1 19.10.2007 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomię-
dzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej

KOM(2007) 612R 2 19.10.2007 Wniosek: decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Euro-
pejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Republiką Chorwacji, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą-
pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2007) 669 26.10.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia
pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi
(polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

KOM(2007) 728 20.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1207/2001 w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub
sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawanie
zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach prze-
pisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między
Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami

KOM(2007) 763 29.11.2007 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące
połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych
dotyczących połowów nominalnych (wersja przeredagowana)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0108:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0119:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0612(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0612(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0669:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0728:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0763:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2007) 797 12.12.2007 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Euro-
pejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
(2010)

KOM(2007) 844 21.12.2007 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszcze-
niom i ich kontrola)

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:52007PC0797:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0844:PL:NOT

