
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 26/06) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 353 8.7.2009 Wniosek: Zalecenie Rady w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej 

COM(2009) 373 28.7.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską 
konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci 
i innych członków rodziny 

COM(2009) 379 22.7.2009 Wniosek: Zalecenie Rady w sprawie środków zwalczania chorób neuro
degeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera, dzięki wspól
nemu planowaniu badań naukowych 

COM(2009) 382 17.7.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr …/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwali
fikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmar
ginalizowanych społeczności 

COM(2009) 406 3.8.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustanawiające program dokumentacji 
połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1984/2003 

COM(2009) 423 10.8.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

COM(2009) 424 11.8.2009 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2000/29/WE 
w zakresie delegowania zadań z zakresu badań laboratoryjnych 

COM(2009) 425 12.8.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej 

COM(2009) 426 12.8.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1659/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej 

COM(2009) 427 18.8.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie współpracy administracyjnej 
oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej 

COM(2009) 429 19.8.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zakończenia częściowego 
przeglądu okresowego środków antydumpingowych nałożonych na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1487/2005 na przywóz niektórych 
wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2009) 430 19.8.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej 
w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii 

COM(2009) 431 24.8.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie przedłużenia okresu stosowania 
środków określonych w decyzji 2007/641/WE kończących konsultacje 
z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie 
AKP-WE oraz art. 37 Instrumentu współpracy na rzecz rozwoju 

COM(2009) 435 26.8.2009 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stoso
wania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy Rady 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0353:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0373:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0379:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0382:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0406:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0423:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0424:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0425:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0426:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0427:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0429:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0430:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0431:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0435:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 436 27.8.2009 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Euro
pejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie 
ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanie
czyszczeniem 

COM(2009) 437 31.8.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady kończące przegląd pod kątem nowego 
eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego 
ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze 
cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcz
nych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło 
w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju 
i kończące rejestrację tego przywozu 

COM(2009) 439 1.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów 
i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, 
stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. 

COM(2009) 441 31.8.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską 
Umowy w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Konwencji 
o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 
1980 r., zmienionej Protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. 

COM(2009) 443 3.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej 
lub z niej wyprodukowanych 

COM(2009) 444 3.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wypro
dukowanych 

COM(2009) 445 28.8.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Funduszu Solidarności UE 

COM(2009) 446 4.9.2009 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady …/…/WE 
w sprawie ujednoliconych procedur kontroli transportu drogowego 
towarów niebezpiecznych (wersja ujednolicona) 

COM(2009) 450 4.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożo
nego na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących 
z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2009) 453 4.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy o współpracy 
w zakresie nawigacji satelitarnej między Wspólnotą Europejską, jej 
państwami członkowskimi i Królestwem Norwegii 

COM(2009) 456 2.9.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję 
nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz 
Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego Solidar
ność i zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz uchylającą decyzję 
Rady 2004/904/WE 

COM(2009) 457 8.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wypro
dukowanych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0436:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0437:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0439:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0441:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0443:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0444:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0445:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0446:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0450:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0453:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0456:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0457:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 459 11.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie weryfikacji autentyczności 
monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do 
obiegu 

COM(2009) 460 8.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Wspólnoty w ramach 
Rady Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty w sprawie prze
dłużenia okresu obowiązywania porozumienia ustanawiającego zakres 
uprawnień Międzynarodowej Grupy Badawczej do spraw Juty 

COM(2009) 462 8.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stoso
wania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj
carską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwaj
carskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań 
w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) 

COM(2009) 463 7.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożo
nego na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub 
stali, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2009) 468 10.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia Umowy 
o dobrowolnym partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską 
i Republiką Ghany dotyczącym egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wpro
wadzanymi na terytorium Wspólnoty 

COM(2009) 470 11.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, 
które ma zostać przyjęte na forum Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Połu
dniowego 

COM(2009) 474 15.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, 
które ma zostać przyjęte na forum Organizacji Rybołówstwa Połu
dniowo-Wschodniego Atlantyku 

COM(2009) 476 11.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady otwierające i ustanawiające administro
wanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na 
niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. 

COM(2009) 477 16.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie niektórych przepisów doty
czących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Gene
ralnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) 

COM(2009) 480 16.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy 
o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii w zakresie badań energii 
syntezy jądrowej 

Dokumenty te 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:52009PC0459:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0460:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0462:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0463:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0468:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0470:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0474:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0476:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0477:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0480:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

