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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2005/C 211/05)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 122 1 2005.4.6. Javaslat: Az európai parlament és a tanács határozata az „Alapvető
jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–
2013 közötti időszakra vonatkozó „Küzdelem az erőszak ellen
(Daphne), drogprevenció és felvilágosítás” speciális program létreho-
zásáról

COM(2005) 122 2 2005.4.6. Javaslat: A tanács határozata az „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonat-
kozó „Alapvető jogok és polgárság” speciális program létrehozásáról

COM(2005) 122 3 2005.4.6. Javaslat: A tanács határozata az „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
általános program keretében a 2007–2013 közötti időszakra vonat-
kozó „Büntetőjogi jogérvényesülés” speciális program létrehozásáról

COM(2005) 122 4 2005.4.6. Javaslat: Az európai parlament és a tanács határozata – Az
„Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó „Polgári jogi jogérvénye-
sülés” speciális program létrehozásáról

COM(2005) 131 1 2005.4.8. Javaslat: A tanács határozata az Európai Közösség és az Izlandi
Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyi-
kében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, menedékjog
iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapo-
dáshoz csatolt jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2005) 131 2 2005.4.8. Javaslat: A tanács határozata az Európai Közösség és az Izlandi
Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyi-
kében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, menedékjog
iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapo-
dáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötéséről

COM(2005) 142 2005.4.18. Javaslat: A tanács határozata az Európai Közösségek és azok tagál-
lamai, valamint a Tunéziai Köztársaság közötti társulást létrehozó
euro-mediterrán megállapodásban megállapított, a „származó
termék” fogalmának meghatározásával, valamint közigazgatási
együttműködés módszereivel kapcsolatos rendelkezésektől való elté-
résre vonatkozó, a Társulási Tanácson belüli közösségi álláspontról
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0122(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0122(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0122(03):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0122(04):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0131(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0131(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0142:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 149 2005.4.18. Javaslat: Tanácsi rendelet a Kínai Népköztársaságból származó
magnézium-oxid behozatalára vonatkozóvégleges dömpingellenes
vám kivetéséről

COM(2005) 181 1 2005.5.3. Javaslat: A tanács rendelete az Európai Közösségek általános költség-
vetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

COM(2005) 200 2005.5.19. Javaslat: A tanács határozata megállapodás megkötéséről azaz
Európai Közösség és a kanadai kormány között az előzetes utasin-
formáció (API) és az utasnyilvántartási adatállomány (PNR)
adatainak feldolgozásáról

COM(2005) 201 2005.5.23. Javaslat: A tanács határozata az Európai Közösség és a Kazah
Köztársaság közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló
megállapodás megkötéséről

COM(2005) 225 2005.6.1. Javaslat: Az európai parlament és a tanács határozata a Mindenki
Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Évéről (2007) Az
Igazságos Társadalom irányában

COM(2005) 267 1 2005.6.22. Javaslat: A tanács határozata az Európai Közösség és Új-Zéland
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megálla-
podás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2005) 267 2 2005.6.22. Javaslat: A tanács határozata az Európai Közösség és Új-Zéland
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megálla-
podás megkötéséről

COM(2005) 278 2005.6.21. Javaslat: Az európai parlament és a tanács határozata az 1999.
május 6-i intézményközi megállapodás 24. pontjával összhangban a
szökőár sújtotta országok helyreállítási és újjáépítési segélyének
érdekében a rugalmassági eszköz mobilizálásáról

COM(2005) 279 2005.6.27. Javaslat: A tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
bárium-karbonát importjára vonatkozó végleges dömpingellenes
vám kivetéséről és az erre megállapított ideiglenes vám végleges
behajtásáról

COM(2005) 281 1 2005.6.28. Javaslat: A tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskede-
lemről és együttműködésről szóló keretmegállapodáshoz csatolt, a
Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2005) 281 2 2005.6.28. Javaslat: A tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, és másrészről a Koreai Köztársaság közötti kereskede-
lemről és együttműködésről szóló keretmegállapodáshoz csatolt, a
Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról

2005.8.30. C 211/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0149:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0181(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0200:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0201:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0225:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0267(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0267(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0278:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0279:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0281(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0281(02):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 285 2005.6.29. Javaslat: A tanács határozata a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik
tanácsi irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a
Holland Királyság részére történő engedélyezéséről

COM(2005) 291 2005.7.1. Javaslat: A tanács határozata az elhasználódott járművekről szóló
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének
módosításáról

COM(2005) 294 2005.7.1. Javaslat: A tanács rendelete a 2101 11 11 KN kód alá tartozó,
azonnal oldódó kávé behozatalára vonatkozó vámkontingens eltör-
léséről

COM(2005) 295 2005.7.1. Javaslat: A tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
volfrámkarbid és zsugorított volfrámkarbid behozatalára végleges
dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2268/2004/EK rendelet
módosításáról

COM(2005) 297 2005.7.4. Javaslat: A tanács határozata a tenyésztés céljából tartott állatok
védelméről szóló európai egyezmény állandó bizottságának 47.
ülésén elfogadandó tenyésztett halakra vonatkozó ajánlásra tett
javaslattal kapcsolatos közösségi álláspontról (Strasbourg, 2005
november)

COM(2005) 310 2005.7.12. Javaslat: A tanács rendelete a 27/2005/EK rendeletnek a hering, a
makréla, a fattyúmakréla, a polip és a jogellenes halászatot folytató
hajók tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 315 2005.7.15. Javaslat: A tanács határozata az Európai Közösség és a Svájci Állam-
szövetség között létrejött, a közbeszerzés egyes vonatkozásairól
szóló megállapodás mellékleteinek módosítására – tekintettel az
Európai Unió bővítésére és a távközlési ágazatban bevezetett haté-
kony versenyre –vonatkozó közösségi álláspontról

COM(2005) 316 2005.7.18. Javasat: A tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból és Szaúd-
Arábiából származó poliészter vágott szálak behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 428/2005/EK
tanácsi rendelet módosításáról

COM(2005) 318 2005.7.12. Javaslat: A tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes
vám kivetéséről

COM(2005) 321 2005.7.19. Javaslat: A tanács határozata a jövőbeni európai szomszédsági és
partnerségi eszközre (ENPI) jogosult országoknak a technikai segít-
ségnyújtási és információcsere-programban (TAIEX) való részesíté-
sének engedélyezéséről

COM(2005) 326 2005.7.20. Javaslat: A tanács rendelete a közlekedéstől eltérő szolgáltatások
kereskedelméről szóló megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokról
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0285:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0291:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0294:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0295:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0297:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0310:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0315:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0316:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0318:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0321:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0326:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 328 2005.7.20. Javaslat: A tanács határozata a tagállamok halászati ellenőrzési prog-
ramjához nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló
2004/465/EK határozat módosításáról

COM(2005) 333 2005.7.25. Javaslat: A tanács és a bizottság határozata a tudományos és techno-
lógiai együttműködési megállapodás aláírásáról az Európai Közösség
és az Európai Atomenergia-közösség nevében, egyrészről az Európai
Közösségek, másrészről a Svájci Államszövetség között

COM(2005) 335 2005.7.22. Javaslat: A tanács rendelete az Amerikai Egyesült Államokból és
Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült
szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalát érintő végleges
dömpingellenes vám kivetéséről és az Oroszországból származó
egyes szemcseorientált elektromos lemezek behozatalát érintő
dömpingellenes vám kivetéséről szóló 151/2003/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről

COM(2005) 345 2005.7.25. Javaslat: A tanács rendelete egyes trópusi halászati termékek
autonóm közös vámtételeinek átmeneti csökkentéséről

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0328:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0333:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0335:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005PC0345:HU:NOT

