
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 121/03) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 145 29.4.2010 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 
2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz 
wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa 
morza 

COM(2010) 167 23.4.2010 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 Jordańskim Królestwem Haszy
midzkim, z drugiej strony, w sprawie zmiany art. 15 ust. 7 
Protokołu 3 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia 
„produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej 

COM(2010) 168 21.4.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie podpisania konwencji regio
nalnej w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych 
reguł pochodzenia 

COM(2010) 172 21.4.2010 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady — 
6. sprawozdanie Komisji w sprawie funkcjonowania systemu 
kontroli tradycyjnych zasobów własnych 

COM(2010) 174 21.4.2010 Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami 
i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na 
potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej 

COM(2010) 175 26.4.2010 Wniosek Decyzja wykonawcza Rady w sprawie upoważnienia 
Niemiec, Włoch i Austrii do wprowadzenia szczególnego środka 
stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE 
i zmieniająca decyzję 2007/250/WE w celu przedłużenia okresu 
obowiązywania upoważnienia udzielonego Zjednoczonemu 
Królestwu 

COM(2010) 176 23.4.2010 Wniosek Decyzja Rady ustanawiająca zasady przywozu do Unii 
Europejskiej produktów rybołówstwa, żywych małży, szkarłupni, 
osłonic, ślimaków morskich i ich produktów ubocznych 
z Grenlandii 

COM(2010) 177 22.4.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy 
o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską 
a Wyspami Salomona 

COM(2010) 179 23.4.2010 Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jąca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm 
i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społe
czeństwa informacyjnego 

COM(2010) 180 26.4.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady (UE) nr …/… zmieniające rozpo
rządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia 
i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku 
Myanmar 

COM(2010) 181 26.4.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie zakończenia procedury konsul
tacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 umowy 
o partnerstwie AKP-WE
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0145:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0167:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0168:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0172:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0174:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0175:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0176:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0177:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0179:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0180:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0181:PL:NOT
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COM(2010) 182 27.4.2010 Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globali
zacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 
17 maja 2006 r. (EGF/2010/000 TA 2010 – pomoc techniczna 
z inicjatywy Komisji) 

COM(2010) 184 27.4.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady (Euratom) ustanawiające maksy
malne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków 
spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym 
przypadku zdarzenia radiacyjnego 

COM(2010) 192 30.4.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego 
stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, 
w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką 
Mołdowy dotyczącej ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy 
w programach unijnych 

COM(2010) 193 27.4.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrud
nienia państw członkowskich — Zintegrowane wytyczne doty
czące strategii Europa 2020 – część druga 

COM(2010) 194 30.4.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca zawarcia protokołu do Umowy 
o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Mołdowy, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między 
Unią Europejską a Republiką Mołdowy dotyczącej zasad udziału 
Republiki Mołdowy w programach unijnych 

COM(2010) 195 21.4.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca przydziału środków umorzo
nych z projektów w ramach 9. i wcześniejszych EFR w celu 
zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności 
w Sudanie 

COM(2010) 196 6.5.2010 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/2009/012 IE/Waterford 
Crystal, Irlandia) 

COM(2010) 197 5.5.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca podpisania umowy między 
Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz 

COM(2010) 198 5.5.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca zawarcia umowy między Unią 
Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz 

COM(2010) 199 5.5.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca podpisania Umowy między 
Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających niele
galnie 

COM(2010) 200 5.5.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca zawarcia Umowy między Unią 
Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0182:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0184:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0192:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0193:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0194:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0195:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0196:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0197:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0198:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0199:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0200:PL:NOT
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COM(2010) 201 4.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady (UE) nr …/… zmieniające rozpo
rządzenie (WE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarzą
dzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na 
niektóre produkty rolne i przemysłowe 

COM(2010) 202 30.4.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz krzemu pochodzącego z Chińskiej 
Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz krzemu wysyłanego 
z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pocho
dzący z Republiki Korei, w następstwie przeglądu wygaśnięcia 
zgodnie z art. 11 ust. 2 i częściowego przeglądu okresowego 
zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 

COM(2010) 204 5.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii 
(tekst jednolity) 

COM(2010) 205 6.5.2010 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/2009/020 ES/Castilla-La 
Mancha). 

COM(2010) 208 4.5.2010 Wniosek Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw człon
kowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpi
sania i tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego 
umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi z drugiej strony 

COM(2010) 209 3.5.2010 Wniosek Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw człon
kowskich Unii Europejskiej zebranych w Radzie w sprawie podpi
sania i tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego 
umowę o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi z drugiej strony 

COM(2010) 211 30.4.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej, umowy zmieniającej po raz drugi Umowę 
o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną 
w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy 
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. 

COM(2010) 215 6.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady dostosowujące współczynniki 
korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur 
urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej 

COM(2010) 216 6.5.2010 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/2009/014 ES/Comunidad 
Valenciana). 

COM(2010) 217 12.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do 
p. Milosevica i osób powiązanych z nim
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0201:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0202:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0204:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0205:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0208:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0209:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0211:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0215:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0216:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0217:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 218 6.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady (UE) nr …/2010 zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki 
ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii 
(MTKJ) 

COM(2010) 220 7.5.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, zmie
niającej umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy 

COM(2010) 222 6.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz cyklaminianu sodu pochodzącego 
z Chińskiej Republiki Ludowej i Indonezji w następstwie prze
glądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1225/2009 

COM(2010) 223 11.5.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii dotyczącego 
zmiany załączników do Umowy między Wspólnotą Europejską 
a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów 
zamówień rządowych 

COM(2010) 227 12.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady (UE) nr …/2010 zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych 
środków ograniczających w odniesieniu do Libanu 

COM(2010) 230 11.5.2010 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 (pozycje 
w budżecie) 

COM(2010) 231 17.5.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie podpisania oraz tymczasowego 
stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechten
steinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na 
lata 2009-2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią 
w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 
2009-2014, protokołu dodatkowego do umowy między Euro
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień 
szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Euro
pejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009- 
2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień 
szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Euro
pejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 
2009-2014 

COM(2010) 232 17.5.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca podpisania protokołu do 
układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europej
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy 
ramowej między Unią Europejską a Królestwem Maroka doty
czącej ogólnych zasad udziału Królestwa Maroka w programach 
unijnych 

COM(2010) 233 17.5.2010 Wniosek Decyzja Rady dotycząca zawarcia protokołu do układu 
eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem 
Maroka, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między 
Unią Europejską a Królestwem Maroka dotyczącej ogólnych 
zasad udziału Królestwa Maroka w programach unijnych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0218:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0220:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0222:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0223:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0227:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0230:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0231:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0232:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0233:PL:NOT
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COM(2010) 234 17.5.2010 Wniosek Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią 
Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie 
mechanizmu finansowego EOG na lata 2009-2014, umowy 
między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego 
mechanizmu finansowego na lata 2009-2014, protokołu dodat
kowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą 
a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zasto
sowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb 
i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 i protokołu 
dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospo
darczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mają
cych zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych 
ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009-2014 

COM(2010) 236 18.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymcza
sowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów drutu 
molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2010) 237 17.5.2010 Wniosek Rozporządzenie Rady (UE) nr …/… nakładające osta
teczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym 
pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych 
systemów do prześwietlania ładunku pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej 

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

PL C 121/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.4.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0234:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0236:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0237:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

