
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 121/10) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 556 14.10.2010 Wniosek decyzja Rady ustalająca wysokość wkładów wpłacanych 
przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju w 2011 r. i 2012 r., w tym pierwszej raty za 2011 r. 

COM(2010) 624 16.11.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji 
stosowania dorobku Schengen 

COM(2010) 685 23.11.2010 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/2010/012 NL/Noord 
Holland ICT z Niderlandów) 

COM(2010) 688 25.11.2010 Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie przydziału uprawnień 
do połowów na mocy protokołu do Umowy o partnerstwie 
w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką 
Seszeli 

COM(2010) 689 25.11.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, 
i tymczasowego stosowania protokołu ustalającego uprawnienia 
do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie 
o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską 
a Republiką Seszeli 

COM(2010) 690 25.11.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia nowego protokołu 
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową 
przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa 
między Unią Europejską a Republiką Seszeli 

COM(2010) 691 26.11.2010 Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie nominałów 
i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do 
obiegu 

COM(2010) 693 25.11.2010 Wniosek rozporządzenie Rady (UE) nr […]/2011 ustalające 
uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb, 
stosowane na wodach Morza Czarnego 

COM(2010) 694 24.11.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Unii Euro
pejskiej w Radzie Generalnej WTO odnośnie do decyzji 
w sprawie mechanizmu zapewniania przejrzystości 
w preferencyjnych umowach handlowych 

COM(2010) 697 29.11.2010 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe 
na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej 
Republiki Ludowej i nakładające ostateczne cło antydumpingowe 
na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej produkowanych przez Since Hardware (Guan
gzhou) Co., Ltd.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0556:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0624:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0685:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0688:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0689:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0690:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0691:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0693:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0694:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0697:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 699 29.11.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy ramowej 
o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Euro
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony 

COM(2010) 703 29.11.2010 Wniosek rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło anty
dumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzą
cych z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 
ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 

COM(2010) 705 1.12.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia przez Unię Europejską 
międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2010 r. 

COM(2010) 706 1.12.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii 
Europejskiej i tymczasowego stosowania międzynarodowego 
porozumienia w sprawie kakao z 2010 r. 

COM(2010) 707 2.12.2010 Wniosek decyzja wykonawcza Rady zmieniająca decyzję Rady 
2007/884/WE upoważniającą Zjednoczone Królestwo do stoso
wania środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), 
art. 168 i 169 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2010) 708 2.12.2010 Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 
(2008/203/WE) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia 
wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europej
skiej na lata 2007–2012 

COM(2010) 710 30.11.2010 Wniosek rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej 
Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne 

COM(2010) 711 1.12.2010 Wniosek rozporządzenie Rady ustalające na rok połowowy 
2011 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na 
niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 104/2000 

COM(2010) 720 13.12.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie stanowiska Unii w Radzie Stabi
lizacji i Stowarzyszenia UE-Była Jugosłowiańska Republika Mace
donii w odniesieniu do udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki 
Macedonii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do 
warunków tego udziału, w ramach określonych w art. 4 oraz 
art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007, z 
uwzględnieniem postanowień dotyczących udziału w 
inicjatywach podejmowanych przez tę agencję, wkładu finanso
wego oraz personelu 

COM(2010) 728 9.12.2010 Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 
do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecz
nych 

COM(2010) 729 10.12.2010 Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub 
leśnych
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0699:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0703:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0705:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0706:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0707:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0708:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0710:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0711:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0720:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0728:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0729:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2010) 730 3.12.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie przyznania Irlandii pomocy 
finansowej Unii 

COM(2010) 735 13.12.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia nowego Protokołu 
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową 
przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów 
między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką 
Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 

COM(2010) 736 13.12.2010 Wniosek decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii 
Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie 
o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Euro
pejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza 
i Książęcej oraz tymczasowego jego stosowania 

COM(2010) 737 13.12.2010 Wniosek rozporządzenie Rady (UE) nr …/… w sprawie przy
działu uprawnień do połowu w ramach umowy o partnerstwie 
w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a 
Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 

COM(2010) 746 15.12.2010 Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi 
i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych 

COM(2010) 753 15.12.2010 Wniosek decyzja Rady dotycząca podpisania Europejskiej 
konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających 
na dostępie warunkowym 

COM(2010) 755 15.12.2010 Wniosek decyzja Rady dotycząca zawarcia Europejskiej konwencji 
o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie 
warunkowym 

COM(2010) 760 26.11.2010 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia instrumentu elastyczności 

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:52010PC0730:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0735:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0736:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0737:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0746:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0753:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0755:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010PC0760:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

