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KOM(2009) 297

29.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o vědecko-technické spolupráci
mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska jménem Evropského
společenství

KOM(2009) 298

29.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci
mezi Evropským společenstvím a vládou Japonska jménem Evropského
společenství

KOM(2009) 338

8.7.2009

Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při
trestním řízení

KOM(2009) 345

13.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady o postupu týkajícím se odchylek od pravidel
původu stanovených v protokolech o původu připojených k dohodám
o hospodářském partnerství se státy AKT

KOM(2009) 357

14.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě protokolu, kterou se
zřizuje mechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci
obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidru
žení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné
straně a Tuniskou republikou na straně druhé

KOM(2009) 361

16.7.2009

Návrh nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projek
tech do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a
o zrušení nařízení (ES) č. 736/96

KOM(2009) 362

13.7.2009

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice
2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní
portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování

KOM(2009) 363

16.7.2009

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení
dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

KOM(2009) 364

16.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Spolkové republice Německo povoluje
dále uplatňovat opatření odchylující se od článku 168 směrnice
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

KOM(2009) 366

15.7.2009

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se
stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překra
čování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní
příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
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KOM(2009) 367

16.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady týkající se stanoviska, které má být přijato v rámci
Výboru pro spolupráci zřízeného Dohodou o spolupráci a celní unii mezi
Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino za
účelem přijetí souhrnného rozhodnutí

KOM(2009) 371

16.7.2009

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků
z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

KOM(2009) 375

17.7.2009

Návrh nařízení Rady, kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady

KOM(2009) 377

22.7.2009

Návrh nařízení Rady kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady v oblasti
společné zemědělské politiky

KOM(2009) 381

22.7.2009

Návrh rozhodnutí rady o postoji, který mají přijmout Společenství a jeho
členské státy v Radě pro spolupráci ustavené na základě Dohody
o partnerství a spolupráci zakládající partnerství mezi Evropskými společen
stvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé,
pokud jde o přijetí doporučení týkajícího se provádění programu přidružení
EU Ukrajina a přijetí rozhodnutí o zřízení smíšeného výboru

KOM(2009) 386

20.7.2009

Návrh rozhodnutí rady o formulaci postoje Společenství, jenž se má
přijmout v Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku

KOM(2009) 389R

28.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady o zrušení dohod mezi Evropským společenstvím
uhlí a oceli a Švýcarskou konfederací

KOM(2009) 391

27.7.2009

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech
Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování)

KOM(2009) 392

28.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout ohledně
rozhodnutí smíšeného výboru, na jehož základě se prohlašuje za závazné
bulharské a rumunské jazykové znění dohody mezi Evropským společen
stvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na
straně druhé o volném pohybu osob

KOM(2009) 393

29.7.2009

Návrh nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření
namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům
a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

KOM(2009) 395

29.7.2009

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004
o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

KOM(2009) 396

27.7.2009

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1890/2005 o uložení
konečného antidumpingového cla z dovozu některých spojovacích
prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících mimo jiné
z Vietnamu

KOM(2009) 399

29.7.2009

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci
sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace

KOM(2009) 410

30.7.2009

Návrh směrnice Rady, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda
o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES

KOM(2009) 411

3.8.2009

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím
a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb
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KOM(2009) 412

3.8.2009

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím
a Brazilskou federativní republikou o některých aspektech leteckých služeb

KOM(2009) 413

31.7.2009

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství k rozhodnutí smíšeného
výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím
a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky, kterým se mění
příloha II dohody

KOM(2009) 414

5.8.2009

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství ohledně jednacího řádu
výboru EPA stanoveného v Prozatímní dohodě o hospodářském partnerství
mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na straně druhé

KOM(2009) 417

4.8.2009

Návrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu
některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské
lidové republiky a Thajska a potrubních tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu,
ať už jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu, či nikoliv, a o zrušení
osvobození uděleného společnostem Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. a Nian
Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

KOM(2009) 418

5.8.2009

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství ohledně jednacího řádu pro
řešení sporů a kodexu chování pro rozhodce stanovených v Dohodě
o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně
a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

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

