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Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2008/C 202/05)

Dokument Część Data Tytuł

KOM(2008) 8 10.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10
do Aktu przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów,
usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

KOM(2008) 40 30.1.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

KOM(2008) 88 13.3.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady dotyczące dostosowania kwot, jakie
mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim
(podrejony 25–32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r.

KOM(2008) 98 27.2.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w
związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania
obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (Wersja
ujednolicona)

KOM(2008) 100 29.2.2008 Wniosek: dyrektywa …/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silniko-
wych i ich przyczep (Wersja przeredagowana)

KOM(2008) 105 26.2.2008 Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą —
Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

KOM(2008) 106 27.2.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usta-
nowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci
korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych

KOM(2008) 116 29.2.2008 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty,
Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

KOM(2008) 121 7.3.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające cło wyrównawcze nało-
żone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych
jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pocho-
dzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

8.8.2008C 202/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0008:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0040:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0088:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0098:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0100:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0105:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0106:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0116:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0121:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł

KOM(2008) 123 4.3.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do
zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów
leczniczych

KOM(2008) 124 3.3.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

KOM(2008) 129 7.3.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady otwierające autonomiczne wspólno-
towe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybo-
łówstwa na Wyspy Kanaryjskie i ustanawiające zarządzanie tymi
kontyngentami

KOM(2008) 132 11.3.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspól-
noty Europejskiej, Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko do Konwencji EKG ONZ o ocenach oddziały-
wania na środowisko w kontekście transgranicznym sporządzonej w
Espoo w 1991 r.

KOM(2008) 134 11.3.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego
ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia
prawa

KOM(2008) 138 10.3.2008 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję 2005/321/WE dotyczącą
zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy
art. 96 umowy z Kotonu

KOM(2008) 139 1 14.3.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania protokołu do Układu
o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii,
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2008) 139 2 14.3.2008 Wniosek: decyzja Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do
Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą-
pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2008) 140 14.3.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Umowy
przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem
pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką
Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOM(2008) 147 1 17.3.2008 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków zwią-
zanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

KOM(2008) 147 2 17.3.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia
podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

KOM(2008) 148 11.3.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej

8.8.2008 C 202/9Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0123:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0124:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0129:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0132:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0134:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0138:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0139(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0139(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0140:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0147(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0147(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0148:PL:NOT
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KOM(2008) 149 19.3.2008 Wniosek: dyrektywa Rady dostosowująca dyrektywę 2006/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania tech-
niczne dla statków żeglugi śródlądowej w związku z akcesją
Republiki Bułgarii i Rumunii

KOM(2008) 151 19.3.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadza-
jąca ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczą-
cego bezpieczeństwa drogowego

KOM(2008) 152 16.4.2008 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 dostosowania wieloletnich ram finansowych przedłożony
przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z
ust. 48 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja
2006 r.

KOM(2008) 154 27.3.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich dotyczących
rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków
spożywczych i składników żywności (Wersja przeredagowana)

KOM(2008) 155 18.3.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą
Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a
państwami CARIFORUM, z drugiej strony

KOM(2008) 156 18.3.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie
gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi z jednej strony, a państwami CARIFORUM, z drugiej
strony

KOM(2008) 157 27.3.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia przez
Wspólnotę Europejską Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z
2007 r.

KOM(2008) 159 28.3.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Euro-
pejskiego Roku Twórczości i Innowacji (2009 r.)

KOM(2008) 161 2.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady dotyczące zmiany współczynników
korygujących, stosowanych od dnia 1 lipca 2007 r. do wynagrodzeń
urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i
pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących
służbę w krajach trzecich, a także do niektórych urzędników pozos-
tających na stanowiskach w dwóch nowych państwach członkow-
skich, w okresie maksymalnie dziewiętnastu miesięcy po przystą-
pieniu do UE

KOM(2008) 162 2.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93

KOM(2008) 166 1.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 397/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu

KOM(2008) 168 3.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące
rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003

8.8.2008C 202/10 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0149:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0151:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0152:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0154:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0155:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0156:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0157:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0159:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0161:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0162:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0166:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0168:PL:NOT
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KOM(2008) 170 1 4.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty
Europejskiej Umowy o współpracy naukowo-technicznej między
Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

KOM(2008) 170 2 4.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty
Europejskiej Umowy o współpracy naukowo-technicznej między
Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

KOM(2008) 171 4.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło anty-
dumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1472/2006 na
przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami
pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz tego
samego produktu wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administra-
cyjnego Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący
ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau.

KOM(2008) 172 7.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji
Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzie-
lenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyj-
nego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i
gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby
projektów poza granicami Wspólnoty

KOM(2008) 173 4.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki
Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 rozszerzone na Indie,
Tajlandię, Indonezję i Malezję

KOM(2008) 174 7.4.2008 Wniosek: decyzja Rady ustanawiająca stanowisko zajmowane w
imieniu Wspólnoty Europejskiej, dotyczące interpretacji art. 14
konwencji z Aarhus

KOM(2008) 176 10.4.2008 Wniosek: decyzja Rady określająca stanowisko, które należy przyjąć
w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosku doty-
czącego zmiany załącznika III do konwencji rotterdamskiej

KOM(2008) 178 1 9.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael
dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2008) 178 2 9.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Państwem Izrael dotyczącej pewnych aspektów
przewozów lotniczych

KOM(2008) 179 9.4.2008 Wniosek: zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usta-
nowienia Europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

KOM(2008) 180 9.4.2008 Wniosek: zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usta-
nowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w
kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

KOM(2008) 182 1 8.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i
stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej
strony

8.8.2008 C 202/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0170(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0170(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0171:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0172:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0173:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0174:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0176:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0178(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0178(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0179:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0180:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0182(01):PL:NOT
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KOM(2008) 182 2 8.4.2008 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 Bośnią i Hercegowiną z
drugiej strony

KOM(2008) 183 8.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w
sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą
Europejską z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony

KOM(2008) 184 8.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie niektórych procedur
stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno-
tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a
Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony, oraz stosowania umowy prze-
jściowej między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Bośnią i
Hercegowiną z drugiej strony

KOM(2008) 185 8.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, które powinna zająć
Wspólnota w Komitecie Przejściowym WE — Bośnia i Hercegowina
w sprawie regulaminu tego komitetu, w tym na temat zakresu zadań
oraz struktury podkomitetów WE — Bośnia i Hercegowina

KOM(2008) 188 14.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu
do systemu numeracji wiz

KOM(2008) 191 16.4.2008 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję 2004/162/WE dotyczącą
systemu opłat za dokowanie w celu uaktualnienia jej załącznika

KOM(2008) 196 16.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie migracji z systemu informacyj-
nego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II)

KOM(2008) 197 16.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie migracji z systemu infor-
macyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen
drugiej generacji (SIS II)

KOM(2008) 200 14.4.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
uruchomienia Funduszu Solidarności UE

KOM(2008) 202 17.4.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się
do prostych zbiorników ciśnieniowych (Wersja ujednolicona)

KOM(2008) 205 18.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywozy niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej
Republiki Ludowej

KOM(2008) 209 1 22.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty
Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z
jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie
swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki
Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następ-
stwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

KOM(2008) 209 2 22.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty
Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z
jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie
swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki
Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następ-
stwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej
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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2008) 210 21.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie statystyk upraw

KOM(2008) 211 16.4.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w
odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i
akumulatorów do obrotu

KOM(2008) 212 24.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenia Rady
(WE) nr 1371/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe
na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elek-
trotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz niektórych blach ze stali elektrotechnicznej o ziarnach
zorientowanych pochodzących z Rosji

KOM(2008) 213 23.4.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach
płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę
2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finan-
sowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności
kredytowych

KOM(2008) 214 24.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE) nr …/… z dne (…) w sprawie
wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich (Wersja
ujednolicona)

KOM(2008) 217 25.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady dostosowujące współczynniki kory-
gujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników
i innych pracowników Wspólnot Europejskich

KOM(2008) 218 28.4.2008 Wniosek: decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję
A2704-12 (ACS-GHØØ5-3), składających się z niej lub z niej
wyprodukowanych

KOM(2008) 220 28.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie
wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w sprawie
utrzymania zobowiązań dotyczących handlu usługami zawartych w
umowie o partnerstwie i współpracy

KOM(2008) 222 28.4.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso-
wania porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą
Europejską a Ukrainą w sprawie utrzymania zobowiązań dotyczą-
cych handlu usługami zawartych w umowie o partnerstwie i
współpracy

KOM(2008) 226 30.4.2008 Wniosek: decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną
bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z
niej wyprodukowanych

KOM(2008) 230 30.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych prze-
ciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzęd-
nikom z Białorusi
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KOM(2008) 232 30.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i
przemysłowe

KOM(2008) 235 30.4.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej
Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

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