
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 121/05) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 371 12.7.2010 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrek
tywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów 
rekompensat dla inwestorów 

COM(2010) 372 20.7.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej 
zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla 

COM(2010) 376 14.7.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady (UE) nr …/… w sprawie rozszerzenia 
zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… 
w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków 
pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi 
należącymi do strefy euro 

COM(2010) 377 14.7.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… 
w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków 
pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi 
należącymi do strefy euro 

COM(2010) 394 26.7.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zakończenia procedury konsultacji 
z Republiką Nigru na mocy art. 96 zmienionej umowy z Kotonu 

COM(2010) 395 23.7.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… 
w sprawie homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych 

COM(2010) 397 27.7.2010 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady przewidujące 
bezcłowe traktowanie określonych aktywnych składników farmaceutycz
nych, noszących międzynarodową niezastrzeżoną nazwę (INN) Światowej 
Organizacji Zdrowia, i określonych produktów używanych do wytwa
rzania gotowych produktów farmaceutycznych oraz zmieniające załącznik 
I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 

COM(2010) 405 28.7.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania dobrowolnej umowy 
o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Kamerunu doty
czącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa 
oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii 
Europejskiej (FLEGT) 

COM(2010) 406 28.7.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy 
o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Kamerunu doty
czącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa 
oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii 
Europejskiej 

COM(2010) 407 28.7.2010 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia protokołu do Umowy 
o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią 
Europejską a Ukrainą dotyczącej zasad udziału Ukrainy w programach 
unijnych 

COM(2010) 408 28.7.2010 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania 
protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partner
stwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej 
między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału 
Ukrainy w programach unijnych 

COM(2010) 409 6.8.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między Unią Euro
pejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótko
terminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych 
lub urzędowych

PL C 121/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.4.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0371:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0372:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0376:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0377:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0394:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0395:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0397:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0405:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0406:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0407:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0408:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0409:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 410 6.8.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Euro
pejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótko
terminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych 
lub urzędowych 

COM(2010) 412 30.7.2010 Wniosek: Decyzja Rady i Komisji ustanawiająca stanowisko, jakie powinna 
zająć Rada Współpracy UE – Tadżykistan w sprawie swojego regulaminu 
wewnętrznego 

COM(2010) 416 2.8.2010 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 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/2009/015 DK/Danfoss Group z Danii) 

COM(2010) 417 2.8.2010 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 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/2009/031 DK/Linak z Danii) 

COM(2010) 419 6.8.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między Unią Euro
pejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótko
terminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych 

COM(2010) 420 6.8.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Euro
pejską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie zniesienia wiz krótko
terminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych 

COM(2010) 424 9.8.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Euro
pejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzy
gania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień 
handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzy
szenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony 

COM(2010) 425 9.8.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie upoważnienia do podpisania Protokołu 
między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego 
mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów doty
czących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego usta
nawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, 
z drugiej strony 

COM(2010) 426 9.8.2010 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Euro
pejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczest
nictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” 
oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie 
(2007–2013) 

COM(2010) 432 16.8.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 1292/2007 i rozporządzenie (WE) nr 367/2006 (nakładające 
ostateczne cło antydumpingowe i ostateczne cło wyrównawcze na 
przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii oraz 
utrzymujące rozszerzenie tych ceł na przywóz folii z politereftalanu 
etylenu (PET) wysyłanej między innymi z Izraela), przyznające jednemu 
eksporterowi izraelskiemu zwolnienie z tych środków oraz kończące 
rejestrację przywozu towarów przez tego eksportera 

COM(2010) 433 16.8.2010 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany 
dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodat
kowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finanso
wego

PL 19.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 121/17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0410:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0412:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0416:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0417:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0419:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0420:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0424:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0425:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0426:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0432:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0433:PL:NOT
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COM(2010) 435 13.8.2010 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ponownie ostateczne cło 
antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez Foshan Shunde 
Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan 

COM(2010) 437 20.8.2010 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, 
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/2010/003 ES/Galicia Textiles z Hiszpanii) 

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

PL C 121/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.4.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0435:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0437:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

