
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 88/02) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 546 19.10.2009 Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca 
się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromag
netycznej) pojazdów (wersja ujednolicona) 

COM(2009) 593 28.10.2009 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady okre 
ślające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostaw
czych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz 
obniżenia poziomów emisji CO 2 pochodzących z lekkich 
pojazdów samochodowych 

COM(2009) 605 30.10.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechten
steinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską 
w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierają
cych Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wyko
nawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania 
i rozwoju dorobku Schengen 

COM(2009) 606 30.10.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania Porozumienia 
między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Księstwem 
Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwaj
carską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów 
wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompe
tencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, 
stosowania i rozwoju dorobku Schengen 

COM(2009) 620 11.11.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu 
eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia 
do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii 

COM(2009) 621 11.11.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, 
w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Repub
liki Bułgarii i Rumunii 

COM(2009) 625 16.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego 
z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaś
nięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
384/96 

COM(2009) 632 20.11.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska, jakie ma 
zająć Wspólnota Europejska podczas posiedzenia Rady Ministe
rialnej Wspólnoty Energetycznej (Zagrzeb, 18 grudnia 2009 r.) 

COM(2009) 634 20.11.2009 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub 
lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (wersja ujednolicona) 

COM(2009) 636 20.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady ustalające na rok połowowy 2010 
ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre 
produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 
104/2000
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0546:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0593:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0605:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0606:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0620:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0621:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0625:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0632:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0634:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0636:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 637 23.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących 
między innymi z Rosji 

COM(2009) 638 17.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1859/2005 nakładające pewne środki ograniczające w stosunku 
do Uzbekistanu 

COM(2009) 641 24.11.2009 Wniosek decyzja Rady upoważniająca Republikę Portugalską do 
stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168, 193 
i 250 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2009) 645 30.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej 
Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne 

COM(2009) 650 27.11.2009 Wniosek decyzja Rady uchylająca decyzję Rady nr 2009/473/WE 
w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów doty
czącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie 
w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską 
a Republiką Gwinei 

COM(2009) 651 30.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady otwierające i ustalające sposób 
administrowania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngen
tami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe 

COM(2009) 652 23.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady wprowadzające pewne szczególne 
środki ograniczające w stosunku do Gwinei 

COM(2009) 653 1.12.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii Europejskiej 
wobec wniosku o zmianę załącznika A do Umowy między 
Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej 
w sprawie prekursorów narkotyków i substancji często wykorzy
stywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających 
lub substancji psychotropowych 

COM(2009) 655 27.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórza
nymi cholewkami pochodzącego z Wietnamu i pochodzącego 
z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz niektó
rych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze 
Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, zgłoszonego lub 
niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Admi
nistracyjnego Makau, w następstwie przeglądu wygaśnięcia 
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 

COM(2009) 657 30.11.2009 Wniosek decyzja Rady dotycząca stanowiska, jakie Wspólnota ma 
zająć na forum Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria ustanowio
nego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską 
a Konfederacją Szwajcarską w dziedzinie audiowizualnej, ustana
wiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej 
w programie Wspólnoty MEDIA 2007, w sprawie decyzji Wspól
nego Komitetu aktualizującej art. 1 załącznika I do Umowy 

COM(2009) 658 27.11.2009 Wniosek decyzja Rady uzupełniająca kodeks graniczny Schengen 
w odniesieniu do ochrony granic morskich w kontekście współ
pracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję ds. 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych 
Państw Członkowskich Unii Europejskiej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0637:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0638:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0641:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0645:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0650:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0651:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0652:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0653:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0655:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0657:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0658:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 659 30.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady uchylające cło antydumpingowe 
nałożone rozporządzeniem (WE) nr 172/2008 na przywóz żela
zokrzemu pochodzącego z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
Macedonii 

COM(2009) 660 30.11.2009 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia instrumentu elastyczności 

COM(2009) 663 30.11.2009 Wniosek rozporządzenie Rady kończące przegląd pod kątem 
nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 
1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki 
Ludowej, stanowiące o pobraniu z mocą wsteczną cła antydum
pingowego i nakładające takie cło w odniesieniu do przywozu od 
jednego eksportera w tym kraju oraz kończące rejestrację tego 
przywozu 

COM(2009) 668 8.12.2009 Wniosek decyzja Rady upoważniająca Republikę Litewską do 
przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od 
art. 193 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2009) 670 7.12.2009 Wniosek decyzja Rady uchylająca decyzję 2009/472/WE z dnia 
6 kwietnia 2009 r. i dotycząca działań, jakie należy podjąć 
w związku z procedurą konsultacji z Islamską Republiką Maure
tańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie AKP WE 

COM(2009) 671 15.12.2009 Wniosek rozporządzenie Rady czasowo wycofujące szczególne 
rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju 
i dobrych rządów ustanowione na mocy rozporządzenia Rady 
(WE) nr 732/2008 w odniesieniu do Demokratyczno-Socjalis
tycznej Republiki Sri Lanki 

COM(2009) 677 17.12.2009 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz desek do prasownia pochodzących między innymi 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2009) 679 18.12.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania i zawarcia Dobro
wolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską 
i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania 
i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami 
z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 

COM(2009) 684 16.12.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie Unia ma 
przyjąć w Komitecie Współpracy utworzonym na mocy 
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Euro
pejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do powołania nowych 
podkomitetów 

COM(2009) 685 16.12.2009 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie Unia ma 
przyjąć w Komitecie Współpracy utworzonym na mocy 
Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Euro
pejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do powo 
łania nowych podkomitetów 

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:52009PC0659:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0660:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0663:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0668:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0670:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0671:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0677:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0679:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0684:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0685:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

