
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 88/07) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 26 3.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie podania do publicznej wiado
mości zalecenia mającego na celu usunięcie niespójności 
z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji oraz 
likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania unii 
gospodarczej i walutowej 

COM(2010) 30 19.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Euro
pejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji 
o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego 
Morza Śródziemnego 

COM(2010) 50 8.2.2010 Wniosek decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2009/459/WE 
z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie udzielenia Rumunii średnioter
minowej pomocy finansowej Wspólnoty 

COM(2010) 53 15.2.2010 Wniosek rozporządzenie Rady (UE) nr …/… zmieniające rozpo
rządzenie (WE) nr 479/2009 w odniesieniu do jakości danych 
statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu 

COM(2010) 54 22.2.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające 
nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestni
czących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania 
Unii Europejskiej 

COM(2010) 55 19.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii w ramach 
Wspólnego Komitetu Współpracy Celnej UE-Japonia dotyczącego 
wzajemnego uznawania programów upoważnionego przedsię
biorcy w Unii Europejskiej i w Japonii 

COM(2010) 56 19.2.2010 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji na wniosek EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży przed 
łożony przez Litwę 

COM(2010) 57 23.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska UE w ramach Rady 
Współpracy WE-Republika Południowej Afryki dotyczącego 
zmian odpowiednich przepisów i załączników Umowy 
w sprawie handlu, rozwoju i współpracy (TDCA) między Wspól
notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu ujedno
licenia niektórych stawek celnych ze stawkami stosowanymi na 
produkty UE przez Botswanę, Lesotho oraz Suazi w załączniku 3 
do umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym UE-SADC 

COM(2010) 58 19.2.2010 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji na wniosek EGF/2009/016 LT/Produkcja mebli, przedłożony 
przez Litwę 

COM(2010) 61 24.2.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające 
Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europej
skiej (FRONTEX)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0026:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0030:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0050:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0053:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0054:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0055:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0056:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0057:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0058:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0061:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 63 26.2.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie przedłużenia okresu stosowania 
decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp 
Fidżi na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 
37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju i jej 
zmodyfikowania 

COM(2010) 65 8.3.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE 
w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do prze
wozu rzeczy i osób drogą morską 

COM(2010) 71 3.3.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w 
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 

COM(2010) 72 3.3.2010 Wniosek rozporządzenie Rady określające wieloletnie ramy finan
sowe na lata 2007–2013 

COM(2010) 75 8.3.2010 Wniosek decyzja Rady dotycząca zatwierdzenia, w imieniu Unii 
Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej 
współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku 

COM(2010) 76 9.3.2010 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca 
działanie Unii Europejskiej na rzecz znaku dziedzictwa europej
skiego 

COM(2010) 80 9.3.2010 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2010) 82 9.3.2010 Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego 
w postępowaniu karnym 

COM(2010) 83 9.3.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady usta
nawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonaw
czych przez Komisję 

COM(2010) 85 24.3.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w 
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 

COM(2010) 89 17.3.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia 
Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-WE odnośnie do 
przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej 
umowy o partnerstwie AKP-WE 

COM(2010) 90 17.3.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Komisję Umowy 
między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) 
a Departamentem ds. Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki 
(USDOE) w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie ochrony mate
riałów jądrowych 

COM(2010) 96 17.3.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uchy
lające rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie 
stawek celnych w odniesieniu do bananów

PL C 88/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.3.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0063:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0065:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0071:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0072:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0075:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0076:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0080:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0082:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0083:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0085:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0089:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0090:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0096:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 97 17.3.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego 
stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bana
nami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwate
malą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, 
Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu 
bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

COM(2010) 98 17.3.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania Porozumienia 
genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Euro
pejską a Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, 
Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru 
i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami 
pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

COM(2010) 102 17.3.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr …/… z dnia […] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy 
na rzecz rozwoju 

COM(2010) 109 24.3.2010 Wniosek decyzja Rady dotycząca stanowiska, jakie ma zostać 
przyjęte we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany proto
kołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy 
w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami 

COM(2010) 115 26.3.2010 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1001/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych 
z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji 

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:52010PC0097:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0098:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0102:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0109:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0115:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

