
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 88/06) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 5 18.1.2010 Wniosek rozporządzenie Rady (UE) nr …/2010 zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szcze
gólnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych 
z Irakiem (przedstawiony wspólnie przez Komisję i Wysokiego 
Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) 

COM(2010) 7 22.1.2010 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji 

COM(2010) 8 22.1.2010 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji 

COM(2010) 9 22.1.2010 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji 

COM(2010) 12 5.2.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzyna
rodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) 

COM(2010) 14 29.1.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii w ramach 
Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do załącznika 
III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk, dotyczącego 
definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współ
pracy administracyjnej 

COM(2010) 15 29.1.2010 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające decyzję 
2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego 
Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej 
generacji (SIS II) 

COM(2010) 16 29.1.2010 Wniosek rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów 
segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 
w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 

COM(2010) 17 29.1.2010 Wniosek rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd 
okresowy środków antydumpingowych stosowanych 
w przywozie niektórych rodzajów elektrod wolframowych 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2010) 18 5.2.2010 Wniosek decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie do 
przystąpienia do Konwencji o wystawach międzynarodowych 
podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. i uzupełnionej 
protokołami z dnia 10 maja 1948 r., 16 listopada 1966 r., 
30 listopada 1972 r. oraz zmianą z dnia 24 czerwca 1982 r. 
i zmianą z dnia 31 maja 1988 r. 

COM(2010) 19 28.1.2010 Wniosek decyzja Rady dostosowująca środki przewidziane 
w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji 
z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE 
oraz przedłużająca okres ich stosowania 

COM(2010) 20 3.2.2010 Wniosek decyzja Rady dotycząca podpisania Umowy pomiędzy 
Republiką Chorwacji a Unią Europejską w sprawie udziału Repub
liki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii

PL 19.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 88/9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0005:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0007:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0008:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0009:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0012:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0014:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0015:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0016:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0017:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0018:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0019:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0020:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 21 3.2.2010 Wniosek decyzja Rady dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy 
Republiką Chorwacji a Unią Europejską w sprawie udziału Repub
liki Chorwacji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii 

COM(2010) 22 3.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii w Komitecie 
Tymczasowym UE-Serbia dotyczącego jego regulaminu, w tym 
zakresu uprawnień i struktury podkomitetów UE-Serbia 

COM(2010) 23 1.2.2010 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 23/2010 w odniesieniu do uprawnień do połowów dla 
pewnych stad ryb w związku z dwustronnymi ustaleniami 
w sprawie połowów z Norwegią i Wyspami Owczymi na rok 
2010 

COM(2010) 29 4.2.2010 Wniosek rozporządzenie Rady przedłużające zawieszenie osta
tecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem 
(WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2010) 31 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Euro- 
śródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego 
w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą 
Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny 
(OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu 
i Strefy Gazy, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącz
nika II do protokołu 3 dotyczącego wykazu procesów obróbki 
lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepocho
dzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pocho
dzenia, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowanego 2007 

COM(2010) 32 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy 
między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji 
dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawia
jącym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w odniesieniu do 
zmiany załącznika II do protokołu 1 do tej umowy, po wejściu 
w życie Systemu Zharmonizowanego 2007 

COM(2010) 33 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego Umową między 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą z jednej strony, 
a Królestwem Norwegii z drugiej strony, w odniesieniu do 
zmiany załącznika II do protokołu 3 dotyczącego wykazu 
procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać 
materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać 
status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowa
nego 2007 

COM(2010) 34 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia w odniesieniu do zmiany załącz
nika II do protokołu 3 do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia 
WE-Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie warunków handlu 
produktami rolnymi, dotyczącego wykazu procesów obróbki lub 
przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, 
aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia, po 
wejściu w życie Systemu Zharmonizowanego 2007

PL C 88/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.3.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0021:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0022:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0023:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0029:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0031:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0032:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0033:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0034:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 35 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem Eurośró
dziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej 
strony, w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 6 
dotyczącego wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, 
którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony 
produkt mógł uzyskać status pochodzenia, po wejściu w życie 
Systemu Zharmonizowanego 2007 

COM(2010) 37 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem Eurośró
dziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w odniesieniu 
do zmiany załącznika II do protokołu 4 dotyczącego wykazu 
procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać 
materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać 
status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowa
nego 2007 

COM(2010) 38 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem Eurośró
dziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, 
w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 4 dotyczą
cego wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy 
poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł 
uzyskać status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zhar
monizowanego 2007 

COM(2010) 39 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem Eurośró
dziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej 
strony, w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 3 
dotyczącego wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, 
którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony 
produkt mógł uzyskać status pochodzenia, po wejściu w życie 
Systemu Zharmonizowanego 2007 

COM(2010) 40 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem Eurośró
dziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, 
w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 4 dotyczą
cego wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy 
poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł 
uzyskać status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zhar
monizowanego 2007 

COM(2010) 41 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem Eurośró
dziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w odniesieniu 
do zmiany załącznika II do protokołu 4 dotyczącego wykazu 
procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać 
materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać 
status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowa
nego 2007

PL 19.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 88/11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0035:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0037:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0038:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0039:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0040:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0041:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 42 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego Umową między 
Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii 
i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony, 
w odniesieniu do zmiany załącznika II do protokołu 3 dotyczą
cego wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy 
poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł 
uzyskać status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zhar
monizowanego 2007 

COM(2010) 44 9.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego Umową między 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, 
a Republiką Islandii, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany 
załącznika II do protokołu 3 dotyczącego wykazu procesów 
obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały 
niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status 
pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowanego 
2007 

COM(2010) 45 9.1.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej Układem Eurośró
dziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w odniesieniu do 
zmiany załącznika II do protokołu 4 dotyczącego wykazu 
procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać 
materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać 
status pochodzenia, po wejściu w życie Systemu Zharmonizowa
nego 2007 

COM(2010) 48 9.2.2010 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie wyko
nawcze Rady (UE) nr 1202/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. 
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alko
holu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 
w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie 
z art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 

COM(2010) 49 9.2.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej 
zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą 

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

PL C 88/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.3.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0042:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0044:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0045:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0048:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0049:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

