
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2012/C 102/07) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2012) 2 13.1.2012 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie wykonawcze 
(UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących 
podatników niemających siedziby działalności gospodarczej lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, którzy świadczą usługi 
telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz 
osób niebędących podatnikami 

COM(2012) 8 26.1.2012 Wniosek dotyczący: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych 
(wersja przekształcona) 

COM(2012) 10 25.1.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania 
kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych 

COM(2012) 11 25.1.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo
wych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) 

COM(2012) 14 26.1.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie upoważnienia Rumunii do stosowania 
środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

COM(2012) 15 25.1.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrek
tywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko 
spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) 
(osiemnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrek
tywy 89/391/EWG) 

COM(2012) 19 27.1.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europej
skiej, i tymczasowego stosowania Umowy o wspólnym obszarze lotni
czym pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony 

COM(2012) 20 27.1.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o wspólnym obszarze 
lotniczym pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony 

COM(2012) 21 31.1.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. 
ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów 
tych zasobów 

COM(2012) 23 20.1.2012 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 

COM(2012) 24 30.1.2012 Wniosek: Decyzja Rady ustalająca stanowisko, które ma być zajęte 
w imieniu Unii w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu 
w odniesieniu do wniosku o przyznanie przez WTO zwolnienia dotyczą
cego dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyznanych 
przez Unię Europejską Pakistanowi

PL C 102/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2012

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0002:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0008:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0010:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0014:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0015:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0019:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0020:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0021:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0023:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0024:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2012) 28 2.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europej
skiej, oraz tymczasowego stosowania Umowy dotyczącej pewnych 
aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Specjalnym 
Regionem Administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2012) 29 2.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych 
aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Specjalnym 
Regionem Administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej 

COM(2012) 32 25.1.2012 Wspólny wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi 

COM(2012) 35 8.2.2012 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej 
(FE) 

COM(2012) 38 13.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europej
skiej, oraz tymczasowego stosowania Umowy dotyczącej pewnych 
aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Demokra
tyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki 

COM(2012) 39 13.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych 
aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a Demokra
tyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki 

COM(2012) 41 7.2.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach 
dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 

COM(2012) 43 10.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we 
Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XIII (Transport) 

COM(2012) 44 13.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie wniosku Unii Europejskiej dotyczącego 
zmiany załącznika III do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) 

COM(2012) 47 7.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady określająca stanowisko, które należy przyjąć 
w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków w sprawie 
zmian w załącznikach II i III do Protokołu dotyczącego obszarów szcze
gólnie chronionych i różnorodności biologicznej w rejonie śródziemno
morskim do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przy
brzeżnego Morza Śródziemnego podczas 17. zgromadzenia umawiających 
się stron 

COM(2012) 51 10.2.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 odnośnie do nadzoru nad bezpieczeń
stwem farmakoterapii 

COM(2012) 52 10.2.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrek
tywę 2001/83/WE odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmako
terapii 

COM(2012) 53 15.2.2012 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/2011/006 
ES/Comunidad Valenciana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków, z Hiszpanii)

PL 5.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 102/25

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0028:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0029:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0032:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0035:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0038:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0039:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0041:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0043:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0044:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0047:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0051:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0052:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0053:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2012) 61 17.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady 2001/822/WE w sprawie 
stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską 

COM(2012) 63 17.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca Rumunię do stosowania środków 
stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda
nej 

COM(2012) 64 20.2.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
unijny kodeks celny (wersja przekształcona) 

COM(2012) 78 20.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady z dnia 2 września 
2011 r. częściowo zawieszającą stosowanie Umowy o współpracy między 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską 

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

PL C 102/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2012

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0061:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0063:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0064:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0078:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu
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