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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2008) 236 6.5.2008 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję 97/126/WE doty
czącą zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej 
strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych, 
z drugiej strony 

COM(2008) 240 6.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające wieloletni plan 
dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim 
wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów 

COM(2008) 243 13.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zawarcia Protokołu 
ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 
31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie 
o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Euro
pejską a Islamską Republiką Mauretańską 

COM(2008) 244 5.5.2008 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca wniosek dotyczący decyzji 
Rady w sprawie podpisania i zawarcia przez Wspólnotę Euro
pejską Międzynarodowej umowy w sprawie kawy z 2007 r. 

COM(2008) 246 8.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające załączniki A i B do 
rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania 
upadłościowego 

COM(2008) 247 8.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1782/2003/WE ustanawiające wspólne zasady dla 
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki 
rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników 

COM(2008) 249 7.5.2008 Wniosek: decyzja Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu 
w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 
1 stycznia 2009 r. 

COM(2008) 250 7.5.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro 
na Słowacji 

COM(2008) 303 13.5.2008 Wniosek: decyzja Rady ustanawiająca stanowisko, jakie 
w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu 
ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia 
Konwencji o Pomocy Żywnościowej z 1999 r.

PL 15.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/7
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COM(2008) 388 25.6.2008 Wniosek: dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) 
nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 
w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego 
rozwoju europejskiego systemu lotnictwa 

COM(2008) 396 25.6.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie statutu europejskiej 
spółki prywatnej 

COM(2008) 399 16.7.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustana
wiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekopro
jektu dla produktów związanych z energią 

COM(2008) 401 16.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicz
nego 

COM(2008) 402 16.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczące dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekoza
rządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) 

COM(2008) 411 2.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1911/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. nakłada
jące ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów 
mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, 
Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie 
z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 

COM(2008) 414 2.7.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej 

COM(2008) 419 2.7.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informo
wania pracowników i konsultowania się z nimi 
w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu 
wspólnotowym (Przekształcenie) 

COM(2008) 422 2.7.2008 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie wdrożenia Umowy 
zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Euro
pejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu 
(ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz 
w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE 

COM(2008) 426 2.7.2008 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie wprowadzenia w życie 
zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 

COM(2008) 428 7.7.2008 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE 
w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej 

COM(2008) 431 7.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych 
i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym i w krajach trzecich 

COM(2008) 436 8.7.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia
jąca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 
ciężarowe
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COM(2008) 437 8.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia Umowy 
między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki 
Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji 
często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków 
odurzających lub substancji psychotropowych 

COM(2008) 438 10.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Wybrzeżem Kości Słoniowej, z drugiej strony 

COM(2008) 439 10.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy 
o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Wybrzeżem 
Kości Słoniowej, z drugiej strony 

COM(2008) 440 10.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Ghaną, z drugiej strony 

COM(2008) 441 10.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy 
o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ghaną, 
z drugiej strony 

COM(2008) 442 8.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenia 
(WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce 
w szkole” 

COM(2008) 444 9.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybac
kimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach 
Wspólnoty 

COM(2008) 445 10.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania Umowy o partnerstwie gospodarczym między 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Afryką Środkową, z drugiej strony 

COM(2008) 446 10.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy 
o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami 
Afryki Środkowej, z drugiej strony 

COM(2008) 454 8.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające tymczasowe 
szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji 
flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodar
czym 

COM(2008) 456 14.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające cło antydumpingowe 
nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 437/2004 na 
przywóz pstrąga tęczowego pochodzącego z Norwegii
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COM(2008) 458 16.7.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i admi- 
nistracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) 

COM(2008) 459 16.7.2008 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG, 
92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek 
akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych 

COM(2008) 462 16.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające załączniki IV i V do 
rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do przetwarzania odpadów zawierających 
trwałe zanieczyszczenia organiczne w procesach produkcji 
termicznej i metalurgicznej 

COM(2008) 463 1 17.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczaso
wego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską 
a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej 
pewnych aspektów przewozów lotniczych 

COM(2008) 463 2 17.7.2008 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczaso
wego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską 
a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej 
pewnych aspektów przewozów lotniczych 

COM(2008) 464 16.7.2008 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia
jąca dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw 
pokrewnych 

COM(2008) 472 17.7.2008 Wniosek: dotyczący rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie (WE) nr 954/2006 nakładające ostateczne cło antydum
pingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu 
z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Rosji 

COM(2008) 474 17.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło 
antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 
2074/2004 na przywóz nieznacznie zmodyfikowanych koło
wych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chiń- 
skiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące 
możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2074/2004 na przywóz niektó
rych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz niektórych 
kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych 
z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące 
z Tajlandii 

COM(2008) 476 24.7.2008 Wniosek: decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty 
w Radzie Stowarzyszenia UE-Maroko dotyczącego wdrożenia 
art. 84 Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu powołania Komi
tetu Współpracy Celnej oraz zmiany regulaminów wewnętrz
nych niektórych podkomitetów i grup roboczych Komitetu 
Stowarzyszenia 

COM(2008) 477 18.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na 
przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii
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COM(2008) 483 23.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE) nr …/… zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia 
wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego 
systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) 

COM(2008) 489 29.7.2008 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 orga
nizacji rynku”) 

COM(2008) 491 29.7.2008 Wniosek: rozporządzenie Rady przedłużające zawieszenie osta
tecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem 
(WE) nr 1420/2007 na przywóz krzemomanganu pochodzą
cego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu 

COM(2008) 492 29.7.2008 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu 
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, 
podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów 
dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz prze
niesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami 
członkowskimi (wersja ujednolicona) 

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