
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 26/07) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 154 14.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz 
w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego 

COM(2009) 280 7.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji w sprawie stanowiska Wspólnoty 
w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w sprawie przejścia do 
drugiego etapu stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską 
Republiką Macedonii, z drugiej strony, zgodnie z art. 5 układu 
o stabilizacji i stowarzyszeniu 

COM(2009) 370 7.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady czasowo zawieszające cła autonomiczne 
Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysło
wych do regionów autonomicznych Madery i Azorów 

COM(2009) 438 8.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania przez Wspólnotę Euro
pejską „Zakresu zadań dla międzynarodowego partnerstwa na rzecz 
współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC)” oraz 
„Protokołu dotyczącego przyjęcia Sekretariatu IPEEC przez Międzynaro
dową Agencję Energetyczną” 

COM(2009) 482 18.9.2009 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnie
niowych urządzeń transportowych 

COM(2009) 483 21.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, 
które ma zostać przyjęte na forum Komisji ds. ochrony i zarządzania 
zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku 

COM(2009) 484 21.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, 
które ma zostać przyjęte na forum Komisji ds. Rybołówstwa 
Północno-Wschodniego Atlantyku 

COM(2009) 485 21.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, 
które ma zostać przyjęte na forum Komisji do spraw Zachowania 
Żywych Zasobów Morskich Antarktyki 

COM(2009) 491 23.9.2009 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 
dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowa
nego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie 
harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji 
o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu 
na rynku regulowanym 

COM(2009) 492 22.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy ramowej 
o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Euro
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Indonezji, z drugiej strony 

COM(2009) 493 22.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
azotanu amonu pochodzącego z Rosji
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0154:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0280:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0370:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0438:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0482:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0483:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0484:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0485:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0491:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0492:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0493:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 496 22.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu 

COM(2009) 497 18.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych prze
ciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 

COM(2009) 498 23.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu 
ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie 
do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziem
nomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Euro
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Libańską, z drugiej strony 

COM(2009) 499 23.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finan
sowym i ustanawiające Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego 

COM(2009) 500 23.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady powierzająca Europejskiemu Bankowi Central
nemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego 

COM(2009) 501 23.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jące Europejski Organ Nadzoru Bankowego 

COM(2009) 502 23.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jące Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych 

COM(2009) 503 23.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jące Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

COM(2009) 505 23.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 754/2009 wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu 
połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) 
nr 1342/2008 

COM(2009) 506 23.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych 
z nimi warunków dla pewnych stad ryb 

COM(2009) 508 29.9.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen 
(SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 

COM(2009) 509 29.9.2009 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję 2008/839/WSiSW 
w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do 
systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 

COM(2009) 510 2.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na 
rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej 

COM(2009) 511 29.9.2009 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE 
w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu 
odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów 
i usług podatnych na oszustwa 

COM(2009) 513 8.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej 
Serbii
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0496:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0497:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0498:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0499:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0500:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0501:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0502:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0503:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0505:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0506:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0508:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0509:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0510:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0511:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0513:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 515 30.9.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

COM(2009) 516 7.10.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady uchylająca decyzję 
Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich lub części państw 
trzecich i ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki 
wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspól
noty pewnych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa 

COM(2009) 517 5.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów 
i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb 
mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r. 

COM(2009) 522 13.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Królestwo Szwecji i Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stosowania środka 
stanowiącego odstępstwo od art. 167 dyrektywy Rady 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2009) 523 16.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej 
Gruzji 

COM(2009) 524 9.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Euro
pejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Euro
pejską i Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwaj
carską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniają
cych mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustano
wionego na lata 2007–2013 

COM(2009) 525 9.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Euro
pejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, 
Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liech
tensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie 
do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007–2013 

COM(2009) 530 14.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego 
rzeczy 

COM(2009) 531 14.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej 
Armenii 

COM(2009) 535 14.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr …/… w sprawie statystyk odpadów 

COM(2009) 537 8.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte 
w imieniu Wspólnoty Europejskiej w sprawie wniosku o przyjęcie regio
nalnych planów działania w ramach wykonania przepisów art. 15 Proto
kołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszcze
niem ze źródeł i działalności lądowej 

COM(2009) 539 9.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych 
oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych („rozpo
rządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) 

COM(2009) 541 15.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków 
obcych i niewystępujących miejscowo
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0515:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0516:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0517:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0522:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0523:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0524:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0525:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0530:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0531:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0535:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0537:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0539:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0541:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 551 21.10.2009 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mini
malnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów 
ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony 

COM(2009) 553 16.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów na 
2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach 
wspólnotowych oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na 
wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe 

COM(2009) 554 21.10.2009 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mini
malnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej w państwach członkowskich 

COM(2009) 556 16.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej, porozumienia o środkach stosowanych przez państwo 
portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym 
i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) oraz ich powstrzymy
wania i eliminowania 

COM(2009) 559 22.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia dodatkowego protokołu do 
Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
a Państwem Izrael, w sprawie Układu między Wspólnotą Europejską 
a państwem Izrael o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemy
słowych (ACAA) 

COM(2009) 564 22.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające załączniki A i C do rozpo
rządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego 

COM(2009) 565R 27.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą 
Europejską a rządem Wysp Owczych o współpracy naukowo-tech
nicznej i stowarzyszeniu Wysp Owczych w ramach siódmego programu 
ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju techno
logicznego i demonstracji (2007–2013) 

COM(2009) 566 22.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Euro
pejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Wysp 
Owczych o współpracy naukowo-technicznej i stowarzyszeniu Wysp 
Owczych w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europej
skiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007–2013) 

COM(2009) 575 19.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady ustalająca wysokość składek wpłacanych przez 
państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(3. rata za 2009 r.) 

COM(2009) 576 26.10.2009 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 
dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 
2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 
2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpie
czeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego 
Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

COM(2009) 577 26.10.2009 Wniosek: Dyrektywa Rady w sprawie wykonania umowy ramowej doty
czącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali 
i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0551:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0553:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0554:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0556:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0559:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0564:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0565R(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0566:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0575:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0576:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0577:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 580 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej 
Ukrainie 

COM(2009) 581 27.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie pomocy finansowej Wspól
noty na likwidację bloków I–IV elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii 
„Program Kozłoduj” 

COM(2009) 582 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Republikę Łotewską do przedłu 
żenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrek
tywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej 

COM(2009) 583 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Republikę Austrii do dalszego 
stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej 

COM(2009) 585 26.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko, które należy przyjąć 
w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosków 
w sprawie zmian w załącznikach II i III do Protokołu dotyczącego 
obszarów szczególnie chronionych i różnorodności biologicznej 
w rejonie śródziemnomorskim do Konwencji o ochronie środowiska 
morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego (konwencji 
barcelońskiej) podczas 16. zgromadzenia Umawiających się Stron 

COM(2009) 587 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty, które ma 
zostać przyjęte w odniesieniu do propozycji zmiany Konwencji celnej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem 
karnetów TIR (konwencja TIR z 1975 r.) 

COM(2009) 588 29.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające Instrument 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) 

COM(2009) 596 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej 
Bośni i Hercegowinie 

COM(2009) 600 2 27.10.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca porozu
mienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscy
pliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wielo
letnich ram finansowych 

COM(2009) 602 27.10.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

COM(2009) 603 29.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr …/2009 dostosowu
jące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury 
urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także 
współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń 
i emerytur 

COM(2009) 604 29.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr …/2009 w sprawie 
dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzęd
ników i innych pracowników Wspólnot Europejskich od dnia 1 lipca 
2009 r. 

COM(2009) 608 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Republikę Estońską i Republikę 
Słowenii do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 167 
dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej
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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 609 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca Francji na stosowanie zróżnicowa
nych stawek opodatkowania paliw silnikowych na mocy art. 19 dyrek
tywy 2003/96/WE 

COM(2009) 610 29.10.2009 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału 
Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz 
Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw człon
kowskich 

COM(2009) 611 29.10.2009 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobie
gania im 

COM(2009) 613 30.10.2009 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 
MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyproduko
wanych 

COM(2009) 618 6.11.2009 Wniosek: Decyzja Rady ustalająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte 
w imieniu Wspólnoty odnośnie do mechanizmu przeglądu wdrażania 
Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, które ma 
zostać przyjęte podczas 3. sesji konferencji państw będących stronami 
Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Doha/Katar, 
9–13 listopada 2009 r.) 

COM(2009) 619 4.11.2009 Wniosek: Decyzja Rady ustalająca wysokość składek wpłacanych przez 
państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
w 2010 i 2011 r. 

Dokumenty te dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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