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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 57 4.2.2009 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE 
w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stano
wiska Rady w odniesieniu do wniosku dotyczącego dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE doty
czącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy 

COM(2009) 63 16.2.2009 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, 
dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stano
wiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na 
rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów 

COM(2009) 71 18.2.2009 Zmieniony wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym 
z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy 

COM(2009) 75 17.2.2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska 
Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego 
z państwami trzecimi i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1172/95 

COM(2009) 78 17.2.2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnych stanowisk Rady 
w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyj
nych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie 
dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących 
oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na 
udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE 
w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łącz
ności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE doty
czącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) 
nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie 
ochrony konsumentów; oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego Grupę Europejskich Regulatorów Telekomuni
kacji 

COM(2009) 86 18.2.2009 Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, 
dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stano
wiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych 

COM(2009) 109 6.3.2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego na mocy art. 251 
ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska 
Rady w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady zmieniającego wspólne instrukcje konsu
larne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz 
w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie 
z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków wizowych. 
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