
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 94/06) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 1 13.1.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia
jąca dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania 
etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie 
kół 

COM(2011) 3 18.1.2011 Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko, jakie w imieniu 
Unii ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady 
ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia międzynarodowej 
umowy w sprawie cukru z 1992 r. 

COM(2011) 4 18.1.2011 Wniosek: Decyzja Rady ustanawiająca stanowisko, jakie 
w imieniu Unii ma być przyjęte w ramach Międzynarodowej 
Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania 
Konwencji o handlu zbożem z 1995 r. 

COM(2011) 7 10.1.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne 
środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej 

COM(2011) 8 19.1.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia
jąca dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE w zakresie 
uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 

COM(2011) 10 14.1.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Funduszu Solidarności UE 

COM(2011) 19 31.1.2011 Wniosek: Zalecenie Rady w sprawie polityki na rzecz ograni
czenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki 

COM(2011) 24 28.1.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie zakończenia częścio
wego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stoso
wanych wobec przywozu niektórych politereftalanów etylenu 
pochodzących między innymi z Republiki Korei 

COM(2011) 26 24.1.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczają
cych skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łuka
szence i niektórym urzędnikom z Białorusi 

COM(2011) 27 28.1.2011 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę Rady 
91/414/EWG w celu odnowienia włączenia karbendazymu jako 
substancji czynnej 

COM(2011) 28 1.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do 
obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parla
mentu Europejskiego i Rady produktów zawierających zmodyfi
kowaną genetycznie kukurydzę MON 89034 × MON 88017 
(MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), składających się z niej lub 
z niej wyprodukowanych 

COM(2011) 29 1.2.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach człon
kowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równo
ważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób 
trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzy
mania i zmian jej kapitału
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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 30 1.2.2011 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(2011) 32 2.2.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu 
zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej prze
stępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie i ich ścigania 

COM(2011) 34 2.2.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
subskrypcji przez Unię Europejską dodatkowych udziałów 
w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 
w następstwie decyzji o podwyższeniu tego kapitału 

COM(2011) 35 26.1.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych 
ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem 

COM(2011) 36 3.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję Komisji 
2006/197/WE w odniesieniu do odnowienia zezwolenia na 
wprowadzenie do obrotu istniejącej paszy wyprodukowanej ze 
zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy linii 1507 (DAS- 
Ø15Ø7-1) na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

COM(2011) 38 4.2.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe 
na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej 
z Indii 

COM(2011) 39 4.2.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na 
przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii 

COM(2011) 40 7.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady zezwalająca na wprowadzenie do obrotu 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfi
kowaną bawełnę GHB614 (BCS-GHØØ2-5), składających się 
z niej lub z niej wyprodukowanych 

COM(2011) 43 4.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania porozumienia o współpracy między Unią Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie prac badawczo- 
rozwojowych w lotnictwie cywilnym 

COM(2011) 44 4.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia porozumienia 
o współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki w zakresie prac badawczo-rozwojowych w lotnictwie 
cywilnym 

COM(2011) 45 31.1.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie środków 
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, 
podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji 

COM(2011) 49 11.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Protokołu 
o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym 
i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych 
zasobów do Konwencji o różnorodności biologicznej (protokół 
z Nagoi) 

COM(2011) 50 10.2.2011 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kreozotu jako 
substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0050:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 51 14.2.2011 Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie zawarcia 
i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie 
nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi a Królestwem Norwegii 

COM(2011) 53 14.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie upoważnienia do podpisania 
Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Australią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. 
odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii 
i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej 

COM(2011) 54 14.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią 
na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego 
się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 
w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej 

COM(2011) 55 14.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie upoważnienia do podpisania 
Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Argentyną na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII 
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki 
Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii 
Europejskiej 

COM(2011) 56 14.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Argentyną 
na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego 
się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 
w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej 

COM(2011) 57 11.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie upoważnienia do podpisania 
Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII 
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki 
Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii 
Europejskiej 

COM(2011) 58 11.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową 
Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. 
odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii 
i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej 

COM(2011) 59 14.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii Europejskiej 
w ramach Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Reguł 
Pochodzenia UE-Chile w odniesieniu do załącznika III do Układu 
ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Chile, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty 
pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0051:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0053:PL:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0055:PL:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0057:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0058:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0059:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 61 15.2.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/010 CZ/Unilever 
z Republiki Czeskiej) 

COM(2011) 62 15.2.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/013 PL/Podkarpackie 
machinery z Polski) 

COM(2011) 63 16.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE 
kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 
umowy o partnerstwie AKP-WE oraz art. 37 instrumentu finan
sowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu 
obowiązywania tej decyzji 

COM(2011) 65 15.2.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymcza
sowego nałożonego na przywóz niektórych produktów z włókien 
ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2011) 67 16.2.2011 Wniosek: Decyzja Rady ustalająca stanowisko, jakie ma być przy
jęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosku 
w sprawie zmiany załącznika A do Konwencji sztokholmskiej 
w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) na 
piątym posiedzeniu Konferencji Stron 

COM(2011) 79 24.2.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia
jąca dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE 
w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych 
i rejestrów spółek 

COM(2011) 87 28.2.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz węglika wolframu, węglika wolframu 
z domieszką proszku metalicznego oraz stapianego węglika 
wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 
w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 

COM(2011) 108 28.2.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Libii 

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