C 102/24

CS

Úřední věstník Evropské unie

5.4.2012

Legislativní návrhy přijaté Komisí
(2012/C 102/07)
Dokument

Část

Datum

Název

COM(2012) 2

13.1.2012

Návrh nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011,
pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které
poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního
vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani

COM(2012) 8

26.1.2012

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, balení a ozna
čování nebezpečných přípravků (Přepracované znění)

COM(2012) 10

25.1.2012

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za
účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo
výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů

COM(2012) 11

25.1.2012

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)

COM(2012) 14

26.1.2012

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření
odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty

COM(2012) 15

25.1.2012

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice
2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elek
tromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16
odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

COM(2012) 19

27.1.2012

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o společném leteckém
prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné
a Moldavskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie a o
prozatímním uplatňování této dohody

COM(2012) 20

27.1.2012

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o společném leteckém
prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné
a Moldavskou republikou na straně druhé

COM(2012) 21

31.1.2012

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí
dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

COM(2012) 23

20.1.2012

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 961/2010
o omezujících opatřeních vůči Íránu

COM(2012) 24

30.1.2012

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout
v Generální radě Světové obchodní organizace k žádosti o výjimku
WTO týkající se dodatečných autonomních obchodních preferencí uděle
ných Evropskou unií Pákistánu
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COM(2012) 28

2.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním
uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Zvláštní administrativní
oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých
služeb

COM(2012) 29

2.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Zvláštní
administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspek
tech leteckých služeb

COM(2012) 32

25.1.2012

Společný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

COM(2012) 35

8.2.2012

Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE)

COM(2012) 38

13.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Srílan
skou demokratickou socialistickou republikou o některých aspektech letec
kých služeb jménem Unie a o jejím prozatímním uplatňování

COM(2012) 39

13.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Srílan
skou demokratickou socialistickou republikou o některých aspektech letec
kých služeb

COM(2012) 41

7.2.2012

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společen
ství

COM(2012) 43

10.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve
Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava)

COM(2012) 44

13.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady o předložení změny přílohy III Úmluvy o mezi
národním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (CITES) Evropskou unií

COM(2012) 47

7.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie
zaujat na sedmnáctém zasedání smluvních stran, pokud jde o návrhy na
změnu příloh II a III Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické
rozmanitosti ve Středomoří k Úmluvě o ochraně mořského prostředí
a pobřežní oblasti Středozemního moře

COM(2012) 51

10.2.2012

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení
(ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci

COM(2012) 52

10.2.2012

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice
č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci

COM(2012) 53

15.2.2012

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 inte
rinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parla
mentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
(žádost EGF/2010/006 ES/Comunidad Valenciana Výstavba budov podaná
Španělskem)
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COM(2012) 61

17.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/822/ES
o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství

COM(2012) 63

17.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření
odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

COM(2012) 64

20.2.2012

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví celní
kodex Unie (Přepracované znění)

COM(2012) 78

20.2.2012

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 2. září
2011, kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o spolupráci
mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou repu
blikou

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

