
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK VISSZAVONÁSA AZOK ÁLTALÁNOS RELEVANCIÁJA A
VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA ÉS EGYÉB SZEMPONTOK VIZSGÁLATA

NYOMÁN

(2006/C 64/03)

A „Partnerség a növekedésért és a munkahelyteremtésért az Európai Unióban” keretében végrehajtott jobb
szabályozási törekvés részeként az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok vizsgálatát követően a Bizottság
úgy határozott, hogy visszavon egyes javaslatokat, amelyek nincsenek összhangban a lisszaboni menet-
renddel és a jobb szabályozás elveivel, illetve amelyek esetében már vélhetően nem várható előrehaladás a
jogalkotási folyamatban, vagy objektív okokból már nem időszerűek.

A Bizottság úgy döntött, hogy a kikötői szolgáltatásokról szóló javaslatot (2004/0240/COD) is visszavonja.

A VISSZAVONT JAVASLATOK FELSOROLÁSA

Dokumentum Intézményközi eljárás Cím (*) HL-kiadvány (**)

Mezőgazdaság

COM(1988) 431 -2 Javaslat: A Tanács irányelve a mezőgazdasági termékekre nyúj-
tandó államilag támogatott exporthitelek előírásai és feltételei
megállapításáról

COM(1994) 480 1994/0254/CNS Javaslat: A Tanács (EK) rendelete közös agrárpolitika alapján
nyújtott, majd elveszített biztosítékok, letétek és garanciák jóvá-
írásáról és a 352/78/EGK rendelet hatályon kívül helyzéséről

COM(2000) 278-2 2000/0152/CNS Javaslat: A Tanács (EK) rendelete az egyes szántóföldi növények
termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló
12501/1999/EK rendeletnek a rizsre való kiterjesztése érdekében
történő módosításáról

HL C 311. E, 2000.10.31., 342–
344. o.

COM(2003) 89 Javaslat: A Tanács rendelete az Ausztráliából behozott, és az
1493/1999/EK rendeletben nem szereplő borászati eljárásokon
átesett egyes borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínála-
tának és értékesítésének engedélyezéséről

HL C 76., 2004.3.25., 2. o.

Verseny

COM(1997) 218 -2 1997/0137/CNS Javaslat: A Tanács (EK) rendelete a légi közlekedési ágazat vállal-
kozásaira vonatkozó versenyszabályok alkalmazásával kapcsola-
tos eljárás megállapításáról szóló 3975/87/EGK rendelet módosí-
tásáról

HL C 165., 1997.5.31., 14. o.

COM(1997) 218 -3 1997/0138/CNS Javaslat: A Tanács (EK) rendelete a Szerződés 85. cikke (3) bekez-
désének a légiközlekedési ágazaton belüli, a Közösség és
harmadik országok közötti megállapodások és összehangolt
magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

Fejlesztés

COM(1999) 273 Javaslat: A Tanács, illetve a tagállamoknak a Tanács keretében
ülésező képviselői határozata az 1984. december 8-án Loméban
aláírt harmadik AKCS–EGK egyezmény, az 1989. december 15-
én Loméban aláírt negyedik AKCS–EGK egyezmény, és az 1995.
november 4-i mauritius-i megállapodás által módosított negyedik
AKCS–EGK egyezmény módosítása céljából az AKCS-országokkal
folytatandó tárgyalások kezdeményezésére a Bizottság felhatalma-
zásáról

(*) A javaslatok címét e közlemény céljából fordítottuk magyarra, mivel ezeket a javaslatokat korábban még nem fordí-
tották le és tették közzé magyar nyelven.

(**) Egyes javaslatoknál nem állnak rendelkezésre a HL-ben való közzététel adatai.
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Dokumentum Intézményközi eljárás Cím (*) HL-kiadvány (**)

Gazdasági és monetáris ügyek

SEC(2004) 485 -2 Javaslat: A Tanács határozata a túlzott hiány elkerülése érdekében
Olaszország korai figyelmeztetése céljából az ajánlás közzététe-
léről

Bővítés

COM(1996) 260 1996/0153/ACC Javaslat: A Tanács határozata az ipari termékek tanúsításáról az
Európa-megállapodás keretében egyrészről az Európai Közösség
és tagállamai, másrészről a Lengyel Köztársaság között levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről

COM(1999) 675 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Magyar Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

COM(1999) 676 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről a Lengyel Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

COM(1999) 678 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről az Észt Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

HL C 247., 1999.8.31., 23–25. o.

COM(1999) 679 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Cseh Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

COM(1999) 680 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Lett Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

COM(1999) 681 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Litván Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról
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COM(1999) 682 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Szlovén Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

COM(1999) 684 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Szlovák Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a társadalombiztosítási rendszerek összehangolása érdekében
hozandó rendelkezésekkel kapcsolatos közösségi álláspontról

SEC(2002) 495 – 2 2002/0213/CNS Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata (EK/ESZK) az
Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyvének 8. cikke (4) bekezdé-
sében előírt időszak meghosszabbítása céljából az egyrészről az
Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Cseh Köztár-
saság közötti társulás létrehozásáról szóló, az Európa-megállapo-
dáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról

COM (2002) 34 2002/0027/ACC Javaslat: A Tanács határozata a Szlovák Köztársaság által nyújtott
állami támogatások értékelésére szolgáló regionális támogatási
térkép elfogadása tekintetében az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Szlovák Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
a Közösség által képviselendő álláspontról

COM (2002) 363 2002/0145/ACC Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, másrészről a Lengyel Köztársaság közötti
társulás létrehozásáról szóló Európa-megállapodás kereskedelmi
vonatkozásainak a felek között az új kölcsönös mezőgazdasági
engedményekről folyt tárgyalások eredményei figyelembevéte-
lével történő kiigazításáról szóló kiegészítő jegyzőkönyv elfoga-
dásáról

HL C 262., 2002.10.29., 406. o.

Vállalkozáspolitika és ipar

COM(1991) 273 1991/0386/COD Az Európai Parlament és a Tanács rendeletjavaslata az európai
társulás alapokmányáról

HL C 99., 1992.4.21., 1. o.

COM(1991) 273 1991/0390/COD Az Európai Parlament és a Tanács rendeletjavaslata az európai
önsegélyező szövetkezet alapokmányáról

HL C 99., 1992.4.21., 40. o.

COM(1991) 273 1991/0387/COD Az Európai Parlament és a Tanács irányelv-javaslata az alkalma-
zottak részvétele érdekében az európai társulási alapokmány
kiegészítéséről

HL C 99., 1992.4.21., 14. o.

COM(1991) 273 1991/0391/COD Az Európai Parlament és a Tanács irányelv-javaslata az alkalma-
zottak részvétele érdekében az európai önsegélyező szövetkezeti
alapokmány kiegészítéséről

HL C 99., 1992.4.21., 57. o.

SEC(90) 431 Javaslat: A Tanács (EGK) rendelete az egyes veszélyes vegyi
anyagok kiviteléről szóló 428/89/EGK rendelet módosításáról
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COM(2000) 568 2000/0235/COD Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kávé- és
cikóriakivonatok névleges tömegének értéksorai tekintetében a
80/232/EGK irányelv módosításáról

HL C 365. E, 2000.12.19., 274. o.

COM(2003) 759 2003/0289/ACC Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről a Magyar Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött 3.
jegyzőkönyvben megállapított, a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése
tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról

HL C 96., 2004.4.21., 31. o.

COM(2004) 23 2004/0005/ACC Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről a Szlovák Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
az Európai Közösség és a Szlovák Köztársaság között létrejött 3.
jegyzőkönyvben megállapított, a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése
tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról

HL C 98., 2004.4.23., 35. o.

COM(2004) 34 2004/0006/ACC Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről a Szlovén Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
az Európai Közösség és a Szlovén Köztársaság között létrejött 3.
jegyzőkönyvben megállapított, a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése
tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról

HL C 98., 2004.4.23., 35. o.

COM(2004) 56 2004/0015/ACC Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről a Lett Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
az Európai Közösség és a Lett Köztársaság között létrejött 2.
jegyzőkönyvben megállapított, a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése
tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról

HL C 98., 2004.4.23., 37. o.

COM(2004) 59 2004/0021/ACC Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről az Észt Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
az Európai Közösség és az Észt Köztársaság között létrejött 2.
jegyzőkönyvben megállapított, a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése
tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról

HL C 98., 2004.4.23., 37. o.

COM(2004) 63 2004/0019/ACC Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről a Litván Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
az Európai Közösség és a Litván Köztársaság között létrejött 2.
jegyzőkönyvben megállapított, a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése
tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról

HL C 98., 2004.4.23., 37. o.
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COM(2004) 84 2004/0034/ACC Javaslat: A Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és
Málta közötti megállapodás által létrehozott Társulási Tanács
keretében a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó
kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése tekintetében a Közösség
által képviselendő álláspontról

HL C 98., 2004.4.23., 38. o.

COM(2004) 1 Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közös-
ségek és tagállamai, másrészről a Cseh Köztársaság között az
Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanács keretében
az Európai Közösség és a Cseh Köztársaság között létrejött 3.
jegyzőkönyvben megállapított, a feldolgozott mezőgazdasági
termékekre vonatkozó kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése
tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról

HL C 98., 2004.4.23., 35. o.

Környezet

COM(2001) 483 2001/0188/CNS Javaslat: A Tanács határozata a határokat átlépő vízfolyások és
nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló egyezmény
vízről és egészségről szóló jegyzőkönyvének a Közösség nevében
történő elfogadásáról

HL C 332., 2001.11.27., 222. o.

COM(2003) 263 Javaslat: A Tanács határozata a polgári jogi felelősségről és a
határokat átlépő vízfolyásokat érintő ipari balesetek határokat
átlépő hatásai által okozott kár megtérítéséről szóló jegy-
zőkönyvnek a Közösség nevében történő aláírásáról

HL C 76., 2004.3.25., 16. o.

Halászat és tengeri ügyek

COM(2001) 201 2001/0096/CNS Javaslat: A Tanács rendelete közös halászati politika ellenőrző
rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet
módosításáról

HL C 213. E, 2001.7.31., 245 o.

COM(2001) 724 2001/0299/CNS Javaslat: A Tanács rendelete a tőkehal- és a szürke tőkehal állo-
mányok helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról

HL C 75. E, 2002.3.26.. 362. o.

COM(2002) 672 2002/0275/CNS Javaslat: A Tanács rendelete a halászati erőforrásoknak a fiatal
tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén
történő megóvásáról

HL C 68. E, 2004.3.18., 321. o.

COM(2004) 783 Javaslat: A Tanács rendelete az Északi-tengeren a norvég homárra
vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében a 2287/2003/EK
rendelet módosításáról

HL C 13., 2005.1.19., 13. o.

COM(2004) 797 Javaslat: A Tanács rendelete a Balti-tengeren a herringre vonat-
kozó halászati lehetőségek tekintetében a 2287/2003/EK rendelet
módosításáról

HL C 13., 2005.1.19., 13. o.

Belső piac és szolgáltatások

COM(2001) 546 2001/0227/COD Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a belső piaci
reklámtevékenységről

HL C 75. E, 2002.3.26., 11. o.

COM(1997) 691 1997/0356/COD Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a találmá-
nyok védelmét a használati minták oltalmával biztosító jogi
rendelkezések közelítéséről

HL C 36., 1998.2.03., 13. o.

2006.3.17. C 64/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Dokumentum Intézményközi eljárás Cím (*) HL-kiadvány (**)

Igazságügy, szabadság és biztonság

COM(2001) 386 2001/0154/CNS Javaslat: A Tanács irányelve a harmadik országok állampolgá-
rainak fizetett munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység
folytatása céljából való beutazása és tartózkodása feltételeiről

HL C 332. E, 2001.11.27., 248. o.

COM(2001) 388 2001/0155/CNS Javaslat: A Tanács irányelve a tagállamok területén a harmadik
országok állampolgárainak 6 hónapot meg nem haladó időszakig
tartó szabad mozgása feltételeinek megállapításáról

HL C 270. E, 2001.9.25., 244. o.

COM(2003) 808 2003/0311/COD Javaslat: A Tanács rendelete a Kábítószerek és a Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott)

Külkapcsolatok

COM(2000) 24 2000/0027/ACC Javaslat: A Tanács határozata a gyógyszerek ukrajnai állami
regisztrációs eljárásával (a regisztráció megújításával) és az ehhez
tartozó díjakkal kapcsolatos vita előterjesztéséről és az Együtt-
működési Tanácsban a vita rendezése érdekében a Közösség által
képviselendő álláspont megállapításáról

COM(2000) 388 2000/0166/ACC Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösségből származó,
emberi fogyasztásra szánt friss tojásoknak az Orosz Föderációba
való importja tilalmával kapcsolatos helyzet alapos vizsgálata
érdekében az Együttműködési Tanács valamennyi szükséges
információval való ellátásáról

COM (2000) 452 2000/0196/ACC Javaslat: A Tanács határozata a Partnerségi és Együttműködési
Megállapodás értelmében az Orosz Föderáció által vállalt kötele-
zettségeknek az alkoholtartalmú italok kereskedelme tekintetében
történt megszegésével kapcsolatos helyzet alapos vizsgálata érde-
kében az Együttműködési Tanács valamennyi szükséges informá-
cióval való ellátásáról

COM(2000) 616 2000/0247/ACC Javaslat: A Tanács rendelete a Partnerségi és Együttműködési
Megállapodás értelmében az Orosz Föderáció által vállalt kötele-
zettségeknek az alkoholtartalmú italok kereskedelme tekintetében
történt megszegése miatti ellenintézkedésekről

COM(2002) 340 2002/0139/COD Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös-
ségnek az ázsiai és latin-amerikai országokkal folytatott együtt-
működéséről és a 2258/96 tanácsi rendelet módosításáról

HL C 331. E, 2002.12.31., 12. o.

COM(2003) 255 -2 Módosított javaslat tanácsi határozatra az Orosz Föderációban a
többoldalú nukleáris környezeti programról szóló megállapo-
dásnak és annak az igényekről, bírósági eljárásokról és kártalaní-
tásokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Atomenergia-
közösség nevében a Bizottság általi elfogadásának jóváhagyásáról

HL C 76., 2004.3.25., 17. o.
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Kutatási Főigazgatóság

COM(2003) 149 Javaslat: A Tanács határozata a fúziós program tanácsadó bizott-
ságának fellállításáról szóló, 1980. december 16-i tanácsi határo-
zat módosításáról

HL C 76., 2004.3.25., 9. o.

Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság

COM(1997) 20 1997/0027/COD Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az élelmi-
szerek címkézésére, csomagolására és reklámozására vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 79/112/EGK irányelv
módosításáról

HL C 106., 1997.4.4., 5. o.

COM(2000) 438 2000/0180/COD Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű temékek hatósági ellenőrzése
szervezésének részletes szabályairól

HL C 365. E, 2000.12.19., 102. o.

Hivatalos egységes szerkezetbe foglalás

COM(2003) 737 2003/0288/CNS Javaslat: A Tanács rendelete a méz termelésének és forgalmazá-
sának javítására irányuló intézkedések alkalmazására vonatkozó
általános szabályok megállapításáról (egységes szerkezetbe foglalt
változat)

HL C 96., 2004.4.21., 30. o.

Adóügy és vámügy

COM(1998) 377 1998/0210/CNS Javaslat: A Tanács (EK) rendelete a 98/XXX/EK irányelv alkalma-
zásához szükséges ellenőrző intézkedések, valamint a visszatérí-
tési rendszerrel és az igazgatási együttműködéssel kapcsolatos
intézkedések megállapításáról

HL C 219., 1998.7.15., 20. o.

COM(1998) 377 1998/0209/CNS Javaslat: A Tanács irányelve a hozzáadottérték-adó levonására
vonatkozó szabályok tekintetében a 77/388/EGK irányelv módo-
sításáról

HL C 219., 1998.7.15., 16. o.

COM(2001) 547 2001/0266/CNS Javaslat: A Tanács irányelve egyes, bioüzemanyagokat tartalmazó
ásványi olajok és a bioüzemanyagok esetében kedvezményes
jövedéki adó-mérték alkalmazásának lehetősége tekintetében a
92/81/EGK irányelv módosításáról

HL C 103. E, 2002.4.30,. 217. o.

COM(2002) 410 2002/0191/CNS Javaslat: A Tanács irányelve a kereskedelmi célokra használt
dízelüzemanyag tekintetében különleges adózási feltételek beve-
zetése és a benzinre, valamint a dízelüzemanyagra vonatkozó
jövedéki adó egységesítése céljából a 92/81/EGK és a 92/98/EGK
irányelvek módosításáról – a Tanács 1992. október 19-i
92/82/EGK irányelve az ásványi olajok jövedékiadó-mértékének
közelítéséről Javaslat: a Tanács rendelete (EGK) az európai önse-
gélyező szövetkezet alapokmányáról

HL C 291. E, 2002.11.26., 221. o.
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2004/0101/ACC Javaslat: A Tanács határozata az államilag támogatott exporthi-
telek vonatkozásában bizonyos iránymutatások alkalmazásáról

COM(2004) 697 Javaslat: A Tanács határozata a tagállamok és harmadik országok
között létrejött barátsági, kereskedelmi és hajózási szerződé-
sekben, valamint kereskedelmi megállapodásokban rögzített, a
közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozó kérdésekkel
foglalkozó rendelkezések automatikus megújításának vagy
érvényben tartásának engedélyezéséről szóló, 2001. november
15-i 2001/855/EK tanácsi határozat módosításáról

HL C 307., 2004.12.28., 12. o.

Energiaügy és közlekedés

COM(1997) 382 1997/0212/COD Javaslat: A Tanács irányelve a polgári repülés területén szolgáló
légi utaskísérő személyzet szakmai felkészültségének tanúsításáról
és az ilyen személyzetre vonatkozó biztonsági követelményekről

HL C 263., 1997.8.29., 5. o.

COM(1998) 115 1998/0096/COD Javaslat: A Tanács irányelve a nemzetközi szállításban részt vevő
nehéz tehergépjárművekre egyes utak tekintetében alkalmazandó
közlekedési korlátozások összehangolt és átlátható szabályainak
megállapításáról

HL C 198., 1998.6. 24., 17. o.

COM(1996) 634 1996/0301/CNS Javaslat: A Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság
és a Szlovák köztársaság között létrejött, a belvízi áru- és
személyszállítás feltételeit rögzítő megállapodás megkötéséről

HL C 68., 1997.3.5., 11. o.

1998/0349/COD Javaslat: A Tanács (EK) rendelete a polgári légi közlekedés terü-
letén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehan-
golásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi ren-
delet módosításáról

COM(2001) 520 2001/0225/CNS Javaslat: A Tanács határozata a kiégett fűtőelemek kezelésének
biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonsá-
gáról szóló nemzetközi közös egyezménynek az Európai
Közösség nevében történő aláírásáról

HL C 51. E, 2002.2.26., 260. o.

COM(2004) 654 2004/0240/COD Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kikötői
szolgáltatásokhoz való piaci hozzáférésről

HL C 24., 2005.1.29., 9. o.
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