
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2010/C 296/04) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 185 21.4.2009 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koor
dynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usłu
gach medialnych) 

COM(2009) 197 21.4.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy 
z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami 
i terytoriami o wysokim dochodzie 

COM(2009) 207 30.4.2009 Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarzą
dzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca 
dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE 

COM(2009) 226 15.5.2009 Wniosek: decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpisania 
i tymczasowego stosowania umowy o transporcie lotniczym między 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony 
i Królestwem Norwegii z czwartej strony; oraz w sprawie podpisania 
i tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z jednej strony, Islandią z drugiej strony 
i Królestwem Norwegii z trzeciej strony, dotyczącej stosowania 
umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki z jednej strony, Wspólnotą Europejską i jej państwami człon
kowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony, i Królestwem 
Norwegii z czwartej strony 

COM(2009) 227 15.5.2009 Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich 
drobiu i jaj wylęgowych 

COM(2009) 229 15.5.2009 Wniosek: decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie zawarcia umowy 
o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
z jednej strony, Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony i Królestwem Norwegii 
z czwartej strony; oraz w sprawie zawarcia dodatkowej umowy między 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, 
Islandią z drugiej strony i Królestwem Norwegii z trzeciej strony, doty
czącej stosowania umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjed
noczonymi Ameryki z jednej strony, Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony, 
i Królestwem Norwegii z czwartej strony 

COM(2009) 232 20.5.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyn
gentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe 

COM(2009) 233 15.5.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywozy 
niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki 
Ludowej

PL 30.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0185:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0197:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0207:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0226:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0227:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0229:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0232:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0233:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 236 25.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej zmian do załącznika II i załącznika III do Konwencji 
o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego 
Atlantyku (konwencji OSPAR) w odniesieniu do składowania strumieni 
dwutlenku węgla w formacjach geologicznych 

COM(2009) 251 29.5.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy 
o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej 

COM(2009) 253 29.5.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady dotyczące ustalenia współczynników 
korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2008 r. do wynagrodzeń 
urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony 
i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę 
w krajach trzecich 

COM(2009) 254 3.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu 
(2011 r.) 

COM(2009) 255 1 4.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia porozumienia między 
Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu z drugiej strony, w sprawie warunków 
uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarzą
dzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej 

COM(2009) 255 2 4.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania porozumienia między 
Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu z drugiej strony, w sprawie warunków 
uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarzą
dzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej 

COM(2009) 259 9.6.2009 Wniosek: decyzja Rady zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej 
stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produko
wane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie 
Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę 

COM(2009) 260 9.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach 
Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dotyczącego zmiany Protokołu 
10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie 
towarów i Protokołu 37 

COM(2009) 267 12.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 
wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych 

COM(2009) 268 16.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących 
zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych 
o charakterze niehandlowym 

COM(2009) 270 15.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska, jakie ma zająć 
Wspólnota Europejska podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Wspól
noty Energetycznej (Sarajewo, 26 czerwca 2009 r.) 

COM(2009) 271 15.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło wyrównawcze 
i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na 
przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki 

COM(2009) 272 15.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożo
nego na przywóz biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki

PL C 296/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.10.2010

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0236:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0251:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0253:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0254:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0255(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0255(02):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0259:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0260:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0267:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0268:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0270:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0271:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0272:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 275 11.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady otwierające autonomiczny kontyngent 
taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości 

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:52009PC0275:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

