
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2010/C 76/08) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 11 21.1.2009 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formal
ności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących 
z portów państw członkowskich Wspólnoty i uchylająca dyrektywę 
2002/6/WE 

COM(2009) 21 28.1.2009 Wniosek: dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania 

COM(2009) 35 28.1.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jące program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie 
pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki 

COM(2009) 45 10.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie sprostowania dyrektywy 2008/73/WE 
upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania infor
macji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniającej dyrektywy 
64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 
89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 
90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/ 
66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/ 
WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE 

COM(2009) 46 10.2.2009 Wniosek: decyzja Rady ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu 
Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywno 
ściowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywno 
ściowej z 1999 r. 

COM(2009) 48 1 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu 
w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 

COM(2009) 48 2 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoter
minowych 

COM(2009) 49 1 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą 
w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 

COM(2009) 49 2 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkotermi
nowych 

COM(2009) 50 1 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie 
zniesienia wiz krótkoterminowych 

COM(2009) 50 2 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 

COM(2009) 51 10.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca tymczasowego zakazu stosowania 
i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea 
mays L. linia T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 

COM(2009) 52 1 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli 
w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 

COM(2009) 52 2 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkotermino
wych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0011:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0021:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0035:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0045:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0046:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0048(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0048(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0049(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0049(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0050(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0050(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0051:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0052(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0052(02):PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 53 1 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts 
i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 

COM(2009) 53 2 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz 
krótkoterminowych 

COM(2009) 54 12.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd okresowy 
środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcz
nych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2009) 55 1 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso
wania umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów 
w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 

COM(2009) 55 2 12.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoter
minowych 

COM(2009) 56 10.2.2009 Wniosek: decyzja Rady dotycząca tymczasowego zakazu stosowania 
i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea 
mays L. linia MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady 

COM(2009) 60 13.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące 
przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących 
z Malezji 

COM(2009) 61 17.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego 
regulaminów wewnętrznych Wspólnej Rady CARIFORUM-WE, Komitetu 
ds. Handlu i Rozwoju oraz komitetów specjalnych przewidzianych 
w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami CARI
FORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z drugiej strony 

COM(2009) 62 1 17.2.2009 Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania 
i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Kanadą, z drugiej strony 

COM(2009) 62 2 17.2.2009 Wniosek: Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia Umowy 
o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony 

COM(2009) 65 1 18.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Korei dotyczącej pewnych aspektów przewozów 
lotniczych 

COM(2009) 65 2 18.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Korei dotyczącej pewnych aspektów przewozów 
lotniczych 

COM(2009) 66 18.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej 

COM(2009) 67 18.2.2009 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję 
nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Euro
pejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie 
zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany 
limitu na ich finansowanie
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0053(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0053(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0054:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0055(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0055(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0056:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0060:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0061:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0062(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0062(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0065(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0065(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0066:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0067:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 72 19.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Wspól
nota Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-WE, dotyczącego 
decyzji w sprawie zmian w załączniku II do Umowy o partnerstwie 
AKP-WE, podpisanej w Kotonu 

COM(2009) 81 23.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską 
Protokołu w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych 

COM(2009) 83 26.2.2009 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 
Dyrektywę Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finan
sowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów 

COM(2009) 88 27.2.2009 Wniosek: decyzja Rady uchylająca dyrektywę 83/515/EWG i 11 
nieaktualnych decyzji w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa 

COM(2009) 89 27.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające 14 nieaktualnych rozporzą
dzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa 

COM(2009) 90 27.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające konwencję wykonawczą do 
układu z Schengen w zakresie dotyczącym wiz długoterminowych 
i wpisów w systemie informacyjnym Schengen 

COM(2009) 91 27.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 
562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy 
długoterminowe 

COM(2009) 92 24.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zakończenia procedury konsultacji 
z Islamską Republiką Mauretańską na podstawie art. 96 zmienionej 
umowy z Kotonu 

COM(2009) 93 26.2.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady dotyczące wieloletniego planu odbudowy 
zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w 
Morzu Śródziemnym 

COM(2009) 94 2.3.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania przez Wspólnotę Euro
pejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych 
na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla 
taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 
2007 r. 

COM(2009) 95 27.2.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem 
Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu 
do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb 
i produktów rybołówstwa a także zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz 
załącznika do protokołu 1 i załącznika do protokołu 2 jak również 
zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzy
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony 

COM(2009) 97 3.3.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego 
uczestnictwa w Komitecie Konsultacyjnym CARIFORUM-WE przewi
dzianym w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami 
CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z drugiej strony, oraz w sprawie wyboru przedstawicieli 
organizacji zlokalizowanych na terytorium Strony WE 

COM(2009) 100 4.3.2009 Wniosek: decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2006/326/WE w celu 
ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania doku
mentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlo
wych 

COM(2009) 101 4.3.2009 Wniosek: decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2006/325/WE w celu 
ustanowienia procedury wykonania art. 5 ust. 2 Umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości 
sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0072:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0081:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0083R(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0088R(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0089:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0090:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0091:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0092:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0093:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0094:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0095:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0097:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0100:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0101:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 102 4.3.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu 
oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen 

COM(2009) 105 4.3.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny 
w celu monitorowania stosowania dorobku Schengen 

COM(2009) 106 1 6.3.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o readmisji 
między Wspólnotą Europejską a Pakistanem 

COM(2009) 106 2 6.3.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy o readmisji między 
Wspólnotą Europejską a Pakistanem 

COM(2009) 107 5.3.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty na 
forum Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) 

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lux.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0102:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0105:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0106(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0106(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0107:PL:NOT
http://eur-lux.europa.eu

