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Dokument Część Data Tytuł 

COM(2012) 73 7.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej 
i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) 
oraz zmieniające dyrektywę 98.26.WE 

COM(2012) 75 22.2.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie wstrzymania zobowiązań z Funduszu 
Spójności dla Węgier 

COM(2012) 84 1.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca przej
rzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 

COM(2012) 85 12.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamro 
żenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej 
w Unii Europejskiej 

COM(2012) 87 6.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we 
Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika XXI (Statysty
ka) 

COM(2012) 88 6.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we 
Wspólnym Komitecie EOG w odniesieniu do zmiany załącznika II (Prze
pisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) 

COM(2012) 89 5.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych 

COM(2012) 90 5.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 
dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia 
zwierząt, regulujących przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz 
handel tymi zwierzętami w Unii 

COM(2012) 92 7.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte 
w imieniu Unii Europejskiej w Radzie Stowarzyszenia UE-Turcja 

COM(2012) 93 12.3.2012 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad 
rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem 
gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem 

COM(2012) 96 14.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we 
Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika II (Przepisy 
techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznika XX (Środowi
sko) do Porozumienia EOG
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0073:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0075:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0084:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0085:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0087:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0088:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0089:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0090:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0092:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0093:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0096:PL:NOT
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COM(2012) 97 8.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we 
Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany Protokołu 31 do Porozu
mienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza 
czterema swobodami 

COM(2012) 98 9.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we 
Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany załącznika II (Przepisy 
techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 

COM(2012) 105 15.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europej
skiej Porozumień w formie wymiany listów w sprawie zmiany koncesji 
w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego między Unią Euro
pejską a Federacyjną Republiką Brazylii oraz między Unią Europejską 
a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie 
taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT z 1994 r.) 

COM(2012) 106 15.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumień w formie 
wymiany listów w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetwo
rzonego mięsa drobiowego między Unią Europejską a Federacyjną 
Republiką Brazylii oraz między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii 
zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
z 1994 r. (GATT z 1994 r.) 

COM(2012) 108 15.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia Umowy między rządem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie koordy
nacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych 

COM(2012) 109 15.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych 
w Unii Europejskiej zmieniające rozporządzenie (WE) nr 106/2008 w 
sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energe
tycznej urządzeń biurowych 

COM(2012) 111 16.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożo
nego na przywóz kwasu szczawiowego pochodzącego z Indii i Chińskiej 
Republiki Ludowej 

COM(2012) 112 16.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki 
Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 
2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 

COM(2012) 113 19.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie Unia Europejska ma 
zająć na forum Rady Ministrów AKP-UE odnośnie do zmiany zasad 
i warunków finansowania inwestycji (rozdział 1 w załączniku II do 
Umowy o partnerstwie AKP-WE) 

COM(2012) 114 16.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
130/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące 
o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz 
kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i stano
wiące o wyłączeniu przedsiębiorstwa Hangzhou Bioking Biochemical 
Engineering Co., Ltd z ostatecznych środków 

COM(2012) 115 16.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wdrażania porozumień zawartych przez UE w następstwie rokowań 
w ramach art. XXVIII GATT z 1994 r., zmieniających i uzupełniających 
załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomen
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0097:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0098:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0105:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0106:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0108:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0109:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0111:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0112:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0113:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0114:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0115:PL:NOT
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COM(2012) 118 23.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
recyklingu statków 

COM(2012) 120 23.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie do ratyfi
kowania, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji 
z Hongkongu o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, 
z 2009 r., lub do przystąpienia do niej 

COM(2012) 123 20.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca zawarcia Umowy o współpracy 
naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federa
cyjną Republiką Brazylii 

COM(2012) 126 16.3.2012 Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Funduszu Solidarności UE 

COM(2012) 129 23.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca 
dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez 
państwo portu 

COM(2012) 130 21.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie wykonywania prawa do 
podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębior
czości i swobody świadczenia usług 

COM(2012) 131 21.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzek
wowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług 

COM(2012) 133 22.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we 
Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 4 (Reguły 
pochodzenia) do Porozumienia EOG 

COM(2012) 134 23.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca odpo
wiedzialności państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów 
dyrektywy Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie 
wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów 
Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników 
Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. 
oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE 

COM(2012) 136 26.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia […] r. 
zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów 
oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania 
do obrotu baterii i akumulatorów przenośnych zawierających kadm 
przeznaczonych do użytku w elektronarzędziach bezprzewodowych 

COM(2012) 137 26.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy między Unią 
Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geogra
ficznych produktów rolnych i środków spożywczych 

COM(2012) 138 26.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Euro
pejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficz
nych produktów rolnych i środków spożywczych 

COM(2012) 141 28.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Rady zmieniająca załącznik I do dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych 

COM(2012) 142 19.3.2012 Wniosek: Decyzja wykonawcza Rady zmieniająca decyzję wykonawczą 
2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii 

COM(2012) 143 28.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europej
skiej, umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej 
w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0118:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0120:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0123:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0126:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0129:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0130:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0131:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0133:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0134:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0136:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0137:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0138:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0141:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0142:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0143:PL:NOT
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COM(2012) 144 28.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Euro
pejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpie
czeństwem łańcucha dostaw 

COM(2012) 147 28.3.2012 Wniosek: Dyrektywa Rady określająca wymogi dotyczące ochrony 
zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych 
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

COM(2012) 150 30.3.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
dyrektywy 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE 
oraz 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać 
przekazane Komisji 

COM(2012) 152 30.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska w odniesieniu do posta
nowień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Stowarzyszenia utworzonej Układem ustanawiającym stowarzyszenie 
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją 

COM(2012) 155 2.4.2012 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/207 z dnia 18 września 2007 r. 
ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza 
w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów 

COM(2012) 156 30.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska w odniesieniu do posta
nowień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowa
rzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony 

COM(2012) 157 30.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska w odniesieniu do posta
nowień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu 
Współpracy utworzonego układem o współpracy i unii celnej między 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino 

COM(2012) 158 30.3.2012 Wniosek: Decyzja Rady w sprawie stanowiska w odniesieniu do posta
nowień dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Stabilizacji i Stowarzyszenia utworzonej Układem o stabilizacji i stowa
rzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony 

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:52012PC0144:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0147:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0150:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0152:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0155:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0156:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0157:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0158:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu
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