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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 73 3.3.2010 Wniosek: Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parla
mentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy 
w sprawach budżetowych 

COM(2010) 94 29.3.2010 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych 
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, 
uchylająca decyzję ramową 2004/68/WSiSW 

COM(2010) 95 29.3.2010 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 
ochrony ofiar, uchylająca decyzję ramową 2002/629/WSiSW 

COM(2010) 104 24.3.2010 Wniosek: Decyzja Rady nr …/2010/UE upoważniająca do 
podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właści
wego dla rozwodów i separacji prawnej 

COM(2010) 105 24.3.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady (UE) wprowadzające w życie 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla 
rozwodów i separacji prawej 

COM(2010) 111 6.4.2010 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady w sprawie upoważnienia 
Republiki Federalnej Niemiec i Wielkiego Księstwa Luksemburga 
do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 5 dyrek
tywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej 

COM(2010) 117 29.3.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr …/… w sprawie statystyki europejskiej w dziedzinie turystyki 

COM(2010) 118 30.3.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy 
o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga 
dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wpro
wadzanymi na terytorium Unii Europejskiej 

COM(2010) 119 31.3.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie inicjatywy obywatelskiej
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COM(2010) 122 30.3.2010 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 (ISA) 

COM(2010) 123 31.3.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1487/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz 
ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz 
niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2010) 129 6.4.2010 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady w sprawie upoważnienia 
Królestwa Niderlandów do stosowania środka stanowiącego 
odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2010) 130 8.4.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady (UE) nr …/2010 zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 234/2004 dotyczące niektórych środków 
ograniczających w odniesieniu do Liberii 

COM(2010) 132 9.4.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska 

COM(2010) 136 9.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską 
i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei 

COM(2010) 137 9.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym 
handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi 
a Republiką Korei 

COM(2010) 139 12.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady ustanawiająca stanowisko, jakie 
w imieniu Unii Europejskiej ma zostać przyjęte w ramach Komi
tetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia 
Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. 

COM(2010) 140 9.4.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady rozszerzające ostateczne cło 
antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących 
między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalo
wych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub 
niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei oraz kończące 
dochodzenie w odniesieniu do przywozu stalowych lin i kabli 
wysyłanych z Malezji 

COM(2010) 144 14.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie tymczasowego stosowania 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Euro
pejską a Wyspami Salomona 

COM(2010) 146 14.4.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie przydziału uprawnień 
do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona
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COM(2010) 148 14.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć 
Unia Europejska w ramach Komitetu Administracyjnego ustano
wionego na mocy Międzynarodowej konwencji w sprawie harmo
nizacji kontroli towarów na granicach w odniesieniu do wniosku 
w sprawie zmiany tej konwencji poprzez dodanie do niej nowego 
załącznika w sprawie ułatwienia procedur przekraczania granic 
w międzynarodowym kolejowym przewozie towarowym 

COM(2010) 150 8.4.2010 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia instrumentu elastyczności 

COM(2010) 152 15.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii 
Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich 
zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym 
i zarządzania nimi 

COM(2010) 153 19.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca Porozumienia w formie 
wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Chile 
w sprawie tymczasowego stosowania uzgodnienia dotyczącego 
ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku 

COM(2010) 154 19.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką 
Chile w sprawie zawarcia uzgodnienia dotyczącego ochrony stad 
włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku 

COM(2010) 156 16.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć 
Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej 
Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzy
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demo
kratyczną, z drugiej strony, w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 
Protokołu 6 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia 
„produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej 

COM(2010) 157 20.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć 
Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej 
Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzy
szenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, 
w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do tego Układu 
dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod 
współpracy administracyjnej 

COM(2010) 158 20.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć 
Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej 
Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzy
szenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, 
w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do tego Układu 
dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod 
współpracy administracyjnej 

COM(2010) 161 20.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć 
Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej 
Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzy
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej 
strony, w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do tego 
Układu dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” 
oraz metod współpracy administracyjnej

PL C 121/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.4.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0148:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0150:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0152:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0153:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0154:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0156:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0157:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0158:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0161:PL:NOT
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COM(2010) 166 21.4.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć 
Unia Europejska w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego 
Eurośródziemnomorskim przejściowym układem stowarzysze
niowym w sprawie wymiany handlowej i współpracy między 
Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwo
lenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na 
Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, 
w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 Protokołu 3 do tego Układu 
dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod 
współpracy administracyjnej 

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