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COM(2009) 297

29.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Euro
pejskiej Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą
Europejską a Rządem Japonii

COM(2009) 298

29.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europej
skiej Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą
Europejską a Rządem Japonii

COM(2009) 338

8.7.2009

Wniosek: decyzja ramowa Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego
i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym

COM(2009) 345

13.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł
pochodzenia określonych w protokołach w sprawie reguł pochodzenia
załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP

COM(2009) 357

14.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu
ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do
sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemno
morskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europej
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tune
zyjską, z drugiej strony

COM(2009) 361

16.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów
inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie
Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96

COM(2009) 362

13.7.2009

Wniosek: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrek
tywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych doty
czących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego
polityki wynagrodzeń

COM(2009) 363

16.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
i uchylające dyrektywę 2004/67/WE

COM(2009) 364

16.7.2009

Wniosek: decyzja Rady upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do
dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrek
tywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej

COM(2009) 366

15.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE)
nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą
posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu
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COM(2009) 367

16.7.2009

Wniosek: decyzja Rady dotycząca stanowiska, jakie należy przyjąć
w ramach Komitetu ds. Współpracy powołanego na mocy Porozumienia
w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospo
darczą a Republiką San Marino w celu przyjęcia decyzji zbiorczej

COM(2009) 371

16.7.2009

Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

COM(2009) 375

17.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające niektóre nieaktualne akty prawne
Rady

COM(2009) 377

22.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady uchylające niektóre nieaktualne akty prawne
Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

COM(2009) 381

22.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie mają przyjąć Wspólnoty
i ich państwa członkowskie w ramach Rady Współpracy powołanej na
mocy umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi
z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia
zalecenia w sprawie realizacji programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina
oraz w odniesieniu do przyjęcia decyzji w sprawie ustanowienia Wspólnego
Komitetu

COM(2009) 386

20.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie ustalenia stanowiska Wspólnoty, które
ma zostać przyjęte na forum Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachod
niego Atlantyku

COM(2009) 389R

28.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie uchylenia umów między Europejską
Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

COM(2009) 391

27.7.2009

Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnoto
wych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transpor
towej (przekształcenie)

COM(2009) 392

28.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Wspólnota,
w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu dotyczącej uznania za auten
tyczną Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony,
w sprawie swobodnego przepływu osób w językach bułgarskim
i rumuńskim

COM(2009) 393

29.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady wprowadzające niektóre szczególne środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom fizycznym
i prawnym, oraz podmiotom i organom w związku z sytuacją w Somalii

COM(2009) 395

29.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE)
nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w
odniesieniu do Zimbabwe

COM(2009) 396

27.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1890/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz
niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pocho
dzących między innymi z Wietnamu

COM(2009) 399

29.7.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady ustanawiające plan długoterminowy doty
czący stada sardeli w Zatoce Biskajskiej oraz połowów eksploatujących to
stado

COM(2009) 410

30.7.2009

Wniosek: dyrektywa Rady w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia
ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE

COM(2009) 411

3.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą
Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej pewnych aspektów
przewozów lotniczych
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COM(2009) 412

3.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy dotyczącej pewnych
aspektów przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską
a Federacyjną Republiką Brazylii

COM(2009) 413

31.7.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego
decyzji Wspólnego Komitetu ustanowionego zgodnie z Umową między
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy
w dziedzinie statystyki, zmieniającej załącznik B do Umowy

COM(2009) 414

5.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego regu
laminu wewnętrznego Komitetu UPG, przewidzianego we wstępnej umowie
o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej
strony

COM(2009) 417

4.8.2009

Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpingowe
na przywóz niektórych żeliwnych lub stalowych łączników rur
i przewodów rurowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej
i Tajlandii oraz tych przywożonych z Tajwanu, niezależnie od tego, czy
zostały zgłoszone jako pochodzące z Tajwanu, czy też nie, i uchylające
zwolnienie przyznane przedsiębiorstwom Chup Hsin Enterprise Co. Ltd.
i Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

COM(2009) 418

5.8.2009

Wniosek: decyzja Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego regu
laminu rozstrzygania sporów oraz kodeksu postępowania arbitrów, przewi
dzianych w Umowie o partnerstwie gospodarczym między państwami
CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi, z drugiej strony

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