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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 68 1.3.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne 
środki ograniczające wobec Republiki Gwinei 

COM(2011) 71 7.3.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady (Euratom) ustanawiające zasady 
uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół 
wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych w ramach 
programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
oraz zasady upowszechniania wyników badań (2012–2013) 

COM(2011) 72 7.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca programu ramowego Europej
skiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badaw
czych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) 

COM(2011) 73 7.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca programu szczegółowego, 
który ma zostać zrealizowany w formie działań pośrednich 
w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspól
noty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych 
i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) 

COM(2011) 74 7.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca programu szczegółowego, 
który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich 
przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach wdrażania 
programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie 
jądrowej (2012–2013) 

COM(2011) 82 7.3.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki 
handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych 
środków 

COM(2011) 88 3.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Porozumienia 
w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską, z jednej 
strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w 
Strefie Gazy, z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu 
produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz 
rybami i produktami rybołówstwa, zmieniającego Eurośródziem
nomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie 
wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, 
z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na 
rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie 
Gazy, z drugiej strony

PL C 140/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.5.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0068:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0071:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0072:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0073:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0074:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0082:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0088:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 89 3.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia 
w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską, z jednej 
strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w 
Strefie Gazy, z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu 
produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz 
rybami i produktami rybołówstwa, zmieniającego Eurośródziem
nomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie 
wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, 
z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na 
rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie 
Gazy, z drugiej strony 

COM(2011) 103 9.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii 
Europejskiej, Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich 
zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym 
i zarządzania nimi 

COM(2011) 106 10.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego 
stosowania porozumienia o współpracy między Unią Europejską 
a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

COM(2011) 107 10.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia porozumienia 
o współpracy między Unią Europejską a Organizacją Międzyna
rodowego Lotnictwa Cywilnego 

COM(2011) 117 14.3.2011 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 Mongolią 
z drugiej strony 

COM(2011) 118 10.3.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europej
skiego i Rady ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulują
cych przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 
oraz Konwencję wykonawczą do układu z Schengen 

COM(2011) 120 11.3.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady odnosząca 
się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich insta
lowania (tekst jednolity) 

COM(2011) 121 16.3.2011 Wniosek: Dyrektywa Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 

COM(2011) 124 17.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy w sprawie 
promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawi
gacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi apli
kacji między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, 
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej 
strony 

COM(2011) 126 16.3.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych 
w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych

PL 11.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 140/5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0089:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0103:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0106:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0107:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0117:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0118:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0120:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0121:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0124:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0126:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2011) 127 16.3.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych 
w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków 
partnerskich 

COM(2011) 130 21.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania uzupełniającego 
protokołu z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzial
ności i odszkodowania do protokołu kartageńskiego 
o bezpieczeństwie biologicznym 

COM(2011) 132 10.3.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie środków 
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, 
podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie 

COM(2011) 134 23.3.2011 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady upoważniająca Republikę 
Litewską do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od 
art. 287 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2011) 137 30.3.2011 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicz
nego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji 

COM(2011) 141 24.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie przedłużenia statusu wspól
nego przedsiębiorstwa dla Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH 
(HKG) 

COM(2011) 142 31.3.2011 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi 

COM(2011) 147 24.3.2011 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie przedłużenia okresu obowią
zywania korzyści przyznanych wspólnemu przedsiębiorstwu 
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 

COM(2011) 151 28.3.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło 
wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymcza
sowego nałożonego na przywóz niektórych sztab ze stali 
nierdzewnej pochodzących z Indii 

COM(2011) 155 25.3.2011 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uruchomienia Funduszu Solidarności UE 

COM(2011) 156 4.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające wykazy postępowań 
upadłościowych i likwidacyjnych oraz wykaz zarządców zawarte 
w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 
w sprawie postępowania upadłościowego oraz ujednolicające 
załączniki A, B i C do tego rozporządzenia 

COM(2011) 157 23.3.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczają
cych w związku z sytuacją w Libii 

COM(2011) 161 31.3.2011 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.

PL C 140/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.5.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0127:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0130:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0132:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0134:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0137:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0141:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0142:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0147:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0151:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0155:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0156:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0157:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0161:PL:NOT
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COM(2011) 162 4.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie publikacji elektro
nicznej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

COM(2011) 165 4.4.2011 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe 
na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzą
cych między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2011) 185 6.4.2011 Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko Unii Europejskiej 
na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu 
w sprawie przystąpienia Republiki Vanuatu do Światowej Orga
nizacji Handlu 

COM(2011) 194 1.4.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporzą
dzenie Rady (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) 196 5.4.2011 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie środków 
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, 
podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie 

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

PL 11.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 140/7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0162:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0165:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0185:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0194:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0196:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

