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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 3 15.1.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające załącznik I do rozporzą
dzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

COM(2009) 4 2 8.1.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej 
pomocy finansowej UE 

COM(2009) 12 21.1.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca tymczasowego zakazu stosowania 
i sprzedaży na Węgrzech zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea 
mays L. linia MON810) wyrażającej gen Bt cry1Ab, zgodnie z dyrektywą 
2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

COM(2009) 14 23.1.2009 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca wspól
notowy program wspierania określonych działań w obszarach usług 
finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań 
finansowych 

COM(2009) 18 27.1.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Arabską 
Republiką Egiptu dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych 
w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów 
rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa a także zastąpienia proto
kołów 1 i 2 oraz załącznika do protokołu 1 i załącznika do protokołu 2 
jak również zmian do Eurośródziemnomorskiego Układu ustanawiają
cego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej 
strony 

COM(2009) 19 26.1.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach 
Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja w celu zmiany decyzji nr 1/99 Rady 
Stowarzyszenia UE–Tunezja dotyczącej wdrożenia przepisów dotyczą
cych przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 10 
Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony 

COM(2009) 23 23.1.2009 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Funduszu Solidarności UE 

COM(2009) 24 21.1.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń 
w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem 

COM(2009) 27 28.1.2009 Wniosek: decyzja Rady ustalająca stanowisko, jakie ma być przyjęte 
w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosków 
w sprawie zmian załączników A, B i C do Konwencji sztokholmskiej 
na czwartym posiedzeniu Konferencji Stron, które odbędzie się w dniach 
4–8 maja 2009 r. 

COM(2009) 28 2.2.2009 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyski
waniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń 

COM(2009) 29 2.2.2009 Wniosek dyrektywa Rady w sprawie współpracy administracyjnej 
w dziedzinie opodatkowania 

COM(2009) 31 30.1.2009 Wniosek: rozporządzenie …/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i etykietowania wyrobów 
włókienniczych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0003:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0004(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0012:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0014:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0018:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0019:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0023:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0024:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0027:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0028:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0029:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0031R(01):PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 37 2.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji 
sektora bawełny 

COM(2009) 38 1 28.1.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 

COM(2009) 38 2 28.1.2009 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 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 

COM(2009) 41 30.1.2009 Wniosek: decyzja Rady przedłużająca okres stosowania środków przewi
dzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji 
z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE 

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

PL 25.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 76/17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0037:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0038(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0038(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0041:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

