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(Előkészítő jogi aktusok)

BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2006/C 225/07)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 78 2006.7.11. Javaslat: A Tanács határozata a glifozát-ammónium gyomirtó szerrel
szembeni tűrőképességre géntechnológiával módosított olajrepce
(Brassica napus L., Ms8, Rf3 és Ms8xRf3 vonal) termékeknek a
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban
történő forgalomba hozataláról

COM(2006) 84 2006.7.13. Javaslat: A Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízum-
kötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes har-
madik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló
539/2001/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 220 2006.5.19. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és tagállamai,
valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális műholdas
navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás
aláírásáról

COM(2006) 255 2006.6.1. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Bolgár
Köztársaság Kormánya között létrejött, Bulgáriának a Kábítószerek
és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának munká-
jában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

COM(2006) 256 2006.6.1. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Románia
között létrejött, Romániának a Kábítószerek és a Kábítószer-
függőség Európai Megfigyelőközpontjának munkájában történő
részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

COM(2006) 257 2006.6.1. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Török
Köztársaság Kormánya között létrejött, Törökországnak a Kábító-
szerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának
munkájában történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

COM(2006) 324 2006.6.22. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségen kívüli projektekhez
adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai
Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról

COM(2006) 363 2006.7.6. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és a Zöld-foki
Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás
megkötéséről
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0078:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0084:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0220:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0255:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0256:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0257:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0324:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0363:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 365 2006.7.5. Javaslat: A Tanács határozata tekintettel az EU-Libanon cselekvési
terv végrehajtására vonatkozó ajánlás elfogadásáraaz egyrészről az
Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság
közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodással kialakí-
tott Társulási Tanácson belül az Európai Közösségek és tagállamaik
által elfogadandó álláspontról

COM(2006) 370 2006.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek
szabad mozgásáról szóló megállapodás cseh, észt, lengyel, lett,
litván, magyar, máltai, szlovák és szlovén nyelvű változatait hite-
lesítő, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a
Svájci Államszövetség között zajlott levélváltás jóváhagyásáról

COM(2006) 377 2006.7.11. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek
és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött
stabilizációs és társulási megállapodást a Horvátországból vagy a
Közösségből származó cukor és cukortermékek vámkontingensei
tekintetében módosító jegyzőkönyv elfogadásáról

COM(2006) 382 2006.7.12. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségbeli
nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról, valamint az
elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgálta-
tások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módo-
sításáról (előterjesztő: a Bizottság)

COM(2006) 383 1 2006.7.12. Javaslat: A Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszer
második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 2424/2001/EK
tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 383 2 2006.7.12. Javaslat: A Tanács határozata a Schengeni Információs Rendszer
második generációjának (SIS II) kifejlesztéséről szóló 886/2001/IB
határozat módosításáról

COM(2006) 386 2006.7.13. Javaslat: A Tanács határozata a kohézióra vonatkozó közösségi stra-
tégiai iránymutatásokról

COM(2006) 393 2006.7.11. Javaslat: A Tanács rendelete az egyes, Libériával szembeni korlátozó
intézkedésekről és az 1030/2003/EK rendelet hatályon kívül helye-
zéséről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 394 2006.7.11. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösségek és azok tagál-
lamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társu-
lási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán
Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonat-
kozó egyes eljárásokról

COM(2006) 396 2006.7.18. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségben
a légiközlekedési szolgáltatások működtetésére vonatkozó közös
szabályokról (átdolgozás)

COM(2006) 397 2006.7.17. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vízpolitika
területén a környezetminőségi előírásokról és a 2000/60/EK
irányelv módosításáról

COM(2006) 399 2006.7.17. Javaslat: A Tanács rendelete a 2201/2003/EK rendeletnek a jogha-
tóság tekintetében történő módosításáról és a házassági ügyekben
alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről

2006.9.19. C 225/13Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0365:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0370:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0377:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0382:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0383(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0383(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0386:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0393:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0394:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0396:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0397:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0399:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 410 2006.7.24. Javaslat: A Tanács határozata a 77/388/EGK irányelv 28. cikkének
(6) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően egyes tagállamokban
bizonyos munkaerő-igényes szolgáltatásokra kedvezményes HÉA
alkalmazásának engedélyezéséről

COM(2006) 411 2006.7.24. Javaslat: A Tanács rendelete a balti-tengeri tőkehalállományokra és
az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozá-
sáról

COM(2006) 415 2006.7.24. Javaslat: A Tanács rendelete a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikke
(2) bekezdése szerinti megszűnési felülvizsgálatot követően a Kínai
Népköztársaságból származó szilícium-karbid behozatalára végleges
dömpingellenes vám kivetéséről, valamint az Orosz Föderációból és
Ukrajnából származó szilícium-karbid behozatalára alkalmazandó
dömpingellenes intézkedéseket érintő vizsgálatok megszüntetéséről

COM(2006) 419 2006.7.26. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségen kívüli (Közép- és
Kelet-Európa, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a
Dél-Afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek
fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garan-
ciáról (kodifikált szöveg)

COM(2006) 420 1 2006.7.26. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek
és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozá-
sáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértéke-
lésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló kiegészítő jegy-
zőkönyvnek a Közösség részéről történő aláírásáról

COM(2006) 420 2 2006.7.26. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek
és azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létrehozá-
sáról szóló Európa-megállapodáshoz csatolt, a megfelelőségértéke-
lésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló kiegészítő jegy-
zőkönyv elfogadásáról – PECA

COM(2006) 423 2006.7.28. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer-
adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmiszer-aroma-
anyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról

COM(2006) 425 2006.7.28. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer-
ipari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az
1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv és a
2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról

COM(2006) 426 2006.7.28. Javaslat: A Tanács rendelete a 2026/97/EK rendelet 18. cikkének
megfelelő lejárati felülvizsgálatot követően az Indiából származó
polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatala vonatkozásában végleges
kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 367/2006/EK rendelet módosítá-
sáról és a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát fólia
behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló
1676/2001/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 427 2006.7.28. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmisze-
rekben és azok felületén használható aromaanyagokról és egyes,
ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről, vala-
mint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi
rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a 2000/13/EK irányelv módosí-
tásáról
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0410:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0411:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0415:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0419:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0420(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0420(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0423:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0425:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0426:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0427:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 428 2006.7.28. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer-
adalékanyagokról

COM(2006) 433 2006.8.1. Javaslat: A Tanács rendelete a Közösség legkülső régióiban nyilván-
tartott halászflották igazgatásáról szóló, 2004. március 20-i
639/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 438 2006.8.4. Javaslat: A Tanács rendelete a Belarusz Köztársaság általános tarifális
preferenciákhoz való hozzáférésének ideiglenes visszavonásáról

COM(2006) 439 2006.8.4. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL i) behozatalára
vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, és a kivetett
ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1470/2001/EK tanácsi
rendelet módosításáról

COM(2006) 445 2006.8.7. Javaslat: A Tanács rendelete a Burmával/Mianmarral szembeni korlá-
tozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló 817/2006/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 448 2006.8.9. Javaslat: A Tanács rendelete a költségvetési fegyelemről szóló
2040/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

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:52006PC0428:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0433:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0438:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0439:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0445:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0448:HU:NOT

