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Dokument Część Data Tytuł

KOM(2008) 302 13.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 752/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia
pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z
Ukrainy

KOM(2008) 305 23.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie
(Euratom, EWWIS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzęd-
ników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których
mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu
w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

KOM(2008) 306 1 20.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej
polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla
rolników

KOM(2008) 306 2 20.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zmian wspólnej polityki
rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE)
nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr (…)/2008

KOM(2008) 306 3 20.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW)

KOM(2008) 306 4 20.5.2008 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie
strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiej-
skich (okres programowania 2007–2013)

KOM(2008) 308 21.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 określające przepisy ogólne
w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i
Partnerstwa

KOM(2008) 309 21.5.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć
Wspólnota w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej Układem
Eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony, w
odniesieniu do ustanowienia harmonogramu znoszenia ceł odnośnie
do produktów wymienionych w załączniku IV do Układu o stowa-
rzyszeniu

15.1.2009 C 10/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0302:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0305:PL:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0308:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0309:PL:NOT
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KOM(2008) 311 23.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustana-
wiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych

KOM(2008) 314 23.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych

KOM(2008) 316 23.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu
pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego

KOM(2008) 318 26.5.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

KOM(2008) 320 27.5.2008 Wniosek: decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie do
ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze
rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188)

KOM(2008) 324 4.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady dotyczące ochrony zasobów rybnych
poprzez środki techniczne

KOM(2008) 332 27.5.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustanowienia europejskiego
systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS),
zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2008/XX/WSiSW

KOM(2008) 336 28.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w
zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego

KOM(2008) 341 6.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pocho-
dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2008) 342 4.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające rozporządzenie (WE)
nr 243/2008 ustanawiające pewne środki ograniczające w odnie-
sieniu do nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

KOM(2008) 343 10.6.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie równoważności leśnego materiału
rozmnożeniowego produkowanego w krajach trzecich

KOM(2008) 344 9.6.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
prawa spółek dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością (Wersja ujednolicona)

KOM(2008) 345 10.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określa-
jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

KOM(2008) 346 10.6.2008 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję 2006/493/WE ustana-
wiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę,
która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w
ramach celu konwergencji
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0311:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0314:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0316:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0318:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0320:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0324:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0332:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0336:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0341:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0342:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0343:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0344:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0345:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0346:PL:NOT
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KOM(2008) 347 1 20.6.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego
stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii
dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

KOM(2008) 347 2 20.6.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspól-
notą Europejską a Republiką Indii dotyczącej pewnych aspektów
przewozów lotniczych

KOM(2008) 350 11.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 889/2005 wprowadzające niektóre środki ograniczające w odnie-
sieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOM(2008) 351 13.6.2008 Wniosek: dyrektywa …/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub
leśnych (Wersja ujednolicona)

KOM(2008) 352 12.6.2008 Wniosek: decyzja Rady zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty
załącznik 8 do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji
granicznych kontroli towarów

KOM(2008) 353 11.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w
następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz
częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 384/96

KOM(2008) 357 13.6.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz
metod kontroli metrologicznej

KOM(2008) 358 16.6.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie wydatków w dziedzinie wetery-
narii (Wersja ujednolicona)

KOM(2008) 362 17.6.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach
Wspólnego Komitetu utworzonego na mocy umowy między Euro-
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia
22 lipca 1972 r., dotyczącego zmiany protokołu nr 3 dotyczącego
definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy admini-
stracyjnej stosownie do rozszerzenia Unii Europejskiej w 2007 r.

KOM(2008) 363 16.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady
(WE) nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające osta-
teczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzą-
cego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art.
11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96

KOM(2008) 365 17.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr …/… ustanawia-
jące Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (Wersja ujedno-
licona)

KOM(2008) 367 17.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3
Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych
w sektorze transportu lotniczego (Wersja ujednolicona)

KOM(2008) 369 17.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG)
dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów lecz-
niczych (Wersja ujednolicona)

KOM(2008) 376 8.7.2008 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie zwolnień od podatku stosowa-
nych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z Państw Człon-
kowskich (Wersja ujednolicona)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0347(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0347(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0350:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0351:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0352:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0353:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0357:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0358:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0362:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0363:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0365:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0367:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0369:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0376:PL:NOT
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KOM(2008) 377 20.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenia (WE)
nr 2015/2006 i (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wielkości
dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla okreś-
lonych zasobów rybnych

KOM(2008) 380 23.6.2008 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca
decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową
w sprawach cywilnych i handlowych

KOM(2008) 382 20.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady uściślające zakres środków antydum-
pingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005
na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2008) 385 19.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające cło antydumpingowe
nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr na 85/2006 przywóz
łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

KOM(2008) 386 24.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE) NR …/… z dnia (…) r. w
sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z
krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Wersja ujed-
nolicona)

KOM(2008) 390 25.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jące rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarzą-
dzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylające
dyrektywę 2006/23/WE

KOM(2008) 404 30.6.2008 Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Republikę Włoską do stoso-
wania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy Rady
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej

KOM(2008) 405 27.6.2008 Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania i zawarcia Protokołu
zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem
Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

KOM(2008) 410 30.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące przegląd pod kątem
nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 130/2006
nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu
winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

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:52008PC0377:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0380:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0382:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0385:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0386:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0390:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0404:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0405:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0410:PL:NOT

