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(Előkészítő jogi aktusok)

BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2006/C 303/34)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 168 2006.4.26. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a
szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézke-
désekről

COM(2006) 195 2006.5.4. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 89/665/EGK
és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések
odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javí-
tása tekintetében történő módosításáról

COM(2006) 228 2006.5.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a
2007-től 2013-ig terjedő időszakra a „Cselekvő Ifjúság” program
létrehozásáról. A 2007–2013-as pénzügyi keretről szóló, 2006.
május 17-i megállapodás szerinti kiigazítás

COM(2006) 230 1 2006.5.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az
„Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a
2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a „Küzdelem az erőszak
ellen (Daphne)” egyedi program létrehozásáról

COM(2006) 230 2 2006.5.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az
„Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a
2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan a „Drogprevenció és
felvilágosítás” egyedi program létrehozásáról

COM(2006) 235 2006.5.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az
egészségügy területén második közösségi cselekvési program
(2007–2013) létrehozásáról. A 2007–2013-as pénzügyi keretről
szóló, 2006. május 17-i megállapodás szerinti kiigazítás

COM(2006) 236 2006.5.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az
egészségügy és a fogyasztóvédelemügyi politika területén közösségi
cselekvési program (2007-2013) létrehozásáról. Elfogadás a 2007–
2013 időszakra szóló pénzügyi tervről szóló, 2006. május 17-i
megállapodás után

COM(2006) 245 2006.5.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az
egész életen át tartó tanulás terén cselekvési program létrehozásáról.
A 2007–2013-as pénzügyi keretről szóló, 2006. május 17-i megál-
lapodás szerinti kiigazítás

2006.12.13.C 303/92 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0168:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0195:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0228:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0230(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0230(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0235:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0236:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0245:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 301 2006.6.13. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő
közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól és
a 2236/95/EK tanácsi rendelet módosításáról. A 2007-2013 közötti
pénzügyi keret 2006. május 17-i megállapodást követő kiigazítása

COM(2006) 308 2006.6.13. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikkének (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az
Európai Szociális Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rende-
let elfogadásáról kialakított tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 309 2006.6.13. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az egy európai területi együttműködési csoport (EGTC)
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfoga-
dásáról szóló közös álláspontjáról

COM(2006) 355 2006.6.28. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó közös állás-
pontjáról

COM(2006) 364 1 2006.6.28. A Bizottság közleménye az Európai Parlamenthez az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a LIFE+ környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó közös
álláspontjáról

COM(2006) 364 2 2006.6.28. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az
Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013)

COM(2006) 374 2006.7.4. Módosított javaslat: A Tanács határozata az Európai Atomenergia-
közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre
vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2011)

COM(2006) 381 2006.7.6. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó
közös álláspontjáról

COM(2006) 368 2006.7.12. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által 96/391/EK és a 1229/2003/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irá-
nyuló javaslattal kapcsolatos tanácsi közös álláspont európai parla-
menti módosításairól (COM(2003) 742 végleges, C5-0064/2004,
2003/0297(COD))

COM(2006) 369 2006.7.12. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által „Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszerekre
vonatkozóan a tápértékre és az egészségességre tett állításokról”
címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz
javasolt módosításokról

2006.12.13. C 303/93Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0301:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0308:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0309:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0355:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0364(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0364(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0374:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0381:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0368:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0369:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 373 2006.7.12. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által „Az Európai Parlament és a Tanács rendelete vitaminok,
ásványi anyagok és egyes más anyagok élelmiszerekhez történő
hozzáadásáról” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi
közös állásponthoz javasolt módosításokról

COM(2006) 375 2006.7.12. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a peszticidek
fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kere-
teinek meghatározásáról

COM(2006) 388 2006.7.12. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a vegyi anyagok bejegyzéséről, minősítéséről, engedélye-
zéséről és korlátozásáról (REACH), a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó
Európai Ügynökség létrehozásáról és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet és a
…/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően történő kiigazítása
érdekében a 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi
közös álláspontról

COM(2006) 390 2006.7.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete növényvédő
szerek forgalomba hozataláról

COM(2006) 234 2006.7.19. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gyakorlati
megvalósításra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése
érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, az abban említett egyedi
irányelvek, valamint a 83/477/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és
94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról

COM(2006) 401 2006.7.19. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete gyorsreagálású
határvédelmi csapatok felállítására szolgáló eljárás bevezetéséről,
valamint a 2007/2004/EK tanácsi rendelet e tekintetben történő
módosításáról

COM(2006) 403 2006.7.19. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségi
Vízumkódex létrehozásáról

COM(2006) 407 1 2006.7.19. Javaslat: A Tanács (EK, Euratom) rendelete a műszakpótlékra
jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint
annak mértékéről és feltételeiről szóló 300/76/ESZAK, EGK,
Euratom tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 407 2 2006.7.19. Javaslat: A Tanács (EK, Euratom) rendelete a rendszeres készenléti
szolgálatért pótlékokra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatá-
rozásáról, valamint azok mértékéről és feltételeiről szóló
495/77/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 408 2006.7.19. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontjával összhangban a Tanács közös
álláspontjának az Európai Parlament által az alábbi javaslat vonatko-
zásában tett módosításairól: Az Európai Parlament és a Tanács
rendelete a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználá-
sáról és az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a
2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 424 2006.7.25. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a belső piaci szolgáltatásokról szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelv elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

2006.12.13.C 303/94 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0373:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0375:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0388:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0390:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0234:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0401:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0403:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0407(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0407(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0408:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0424:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 422 1 2006.7.27. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Koreai
Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről
szóló megállapodás aláírásáról

COM(2006) 422 2 2006.7.27. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Koreai
Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről
szóló megállapodás megkötéséről

COM(2006) 436 2006.7.31. Javaslat: A Tanács rendelete a Koreai Köztársaságból származó egyes
dobozos hűtőgépek behozatalára vonatkozó végleges dömpingel-
lenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedé-
séről

COM(2006) 432 2006.8.1. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamok
határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések
megszüntetéséről

COM(2006) 434 2006.8.1. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a felszín alatti
vizek szennyezés elleni védelméről című javaslatra vonatkozó
tanácsi közös álláspontra irányuló európai parlamenti módosítá-
sokról

COM(2006) 440 2006.8.4. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanács
közös álláspontját illetően a Foglalkoztatás és szociális szolidaritás
közösségi program – PROGRESS – létrehozásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi határozat elfogadásáról

COM(2006) 449 1 2006.8.9. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Uruguay
közötti megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről

COM(2006) 449 2 2006.8.9. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség által a vám- és a
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK rendelet I. mellékletét kiegészítő 1994. évi GATT
XXIV. cikkének 6. pontja értelmében kezdeményezett tárgyalásokat
követően megkötött megállapodás végrehajtásáról

COM(2006) 450 2006.8.10. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az európai audiovizuális ágazat támogatási programjának
(MEDIA 2007) végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozat elfogadásáról szóló közös álláspontjáról címen előterjesz-
tett javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2006) 455 2006.8.10. Javaslat: A Tanács rendelete a kiváló minőségű marhahús egyes
behozatali kontingenseire vonatkozó meghatározások módosításáról

COM(2006) 456 2006.8.10. Javaslat: A Tanács határozata a hivatalosan támogatott exporthitelek
terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról

COM(2006) 453 2006.8.11. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Gaboni
Köztársaság között létrejött, a Gabon partjainál folytatott halászatról
szóló partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és
pénzügyi ellentételezés 2005. december 3. és 2011. december 2.
közötti időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideig-
lenes alkalmazására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött
megállapodás megkötéséről

2006.12.13. C 303/95Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0422(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0422(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0436:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0432:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0434:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0440:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0449(01):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0449(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0450:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0455:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0456:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0453:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 454 2006.8.11. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és a Gaboni
Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás
megkötéséről

COM(2006) 462 2006.8.11. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján a Tanács közös állás-
pontjának az Európai Parlament által „Az Európai Parlament és a
Tanács irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmé-
nyek megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi
közös állásponthoz tett módosításokról

COM(2006) 457 2006.8.14. Javaslat: A Tanács rendelete az 1907/90/EGK tanácsi rendeletnek a
tojások mosására vonatkozó eltérés tekintetében történő módosítá-
sáról

COM(2006) 458 2006.8.14. Javaslat: A Tanács határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER
Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények
nyújtásáról

COM(2006) 460 2006.8.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási
megállapodás által felállított közös irányítóbizottságnak a társulási
megállapodás IV. melléklete IC., IIIA., IIIB. és XI. függelékének
módosításáról szóló 1/2006 határozatáról szóló közösségi állás-
pontról

COM(2006) 461 2006.8.24. Javaslat: A Tanács rendelete az 51/2006/EK és a 2270/2004/EK
rendeletnek a bizonyos halállományokra vonatkozó halászati lehető-
ségek és kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról

COM(2006) 464 2006.8.24. Javaslat: A Tanács határozata a Nemzetközi Kávétanácsban a 2001.
évi Nemzetközi Kávémegállapodás hatályának meghosszabbításával
kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról

COM(2006) 468 2006.8.29. Javaslat: A Tanács kerethatározata az Európai Unió tagállamai
között a tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi
felügyeletet elrendelő európai határozatról {SEC(2006)1079}
{SEC(2006)1080}

COM(2006) 469 2006.8.29. Javaslat: A Tanács határozata a trópusi faanyagok nemzetközi
tanácsában a trópusi faanyagokról szóló 1994. évi nemzetközi
megállapodás hatályának meghosszabbításával kapcsolatban a
Közösség által képviselendő álláspontról

COM(2006) 470 2006.8.30. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból és Thai-
földről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára
vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a
Malajziából származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozata-
lára vonatkozó eljárás megszüntetéséről

COM(2006) 471 2006.8.30. Javaslat: A Tanács rendelete az Indiából és a Koreai Köztársaságból
származó polietilén-tereftalát fólia behozatalára kivetett ideiglenes
vám végleges beszedéséről és a végleges dömpingellenes vám kiveté-
séről szóló 1676/2001/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 472 2006.8.30. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból és Viet-
namból származó, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik beho-
zatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a
kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0454:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0462:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0457:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0458:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0460:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0461:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0464:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0468:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0469:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0470:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0471:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0472:HU:NOT
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COM(2006) 476 2006.9.1. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
Tanács a Kultúra 2007 program (2007-2013) létrehozásáról szóló
határozat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2006) 477 2006.9.4. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK, Euratom
rendelete a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai
adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére
történő továbbításáról (kodifikált szöveg)

COM(2006) 478 2006.9.5. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a motorkerék-
párok és segédmotoros kerékpárok hátsó rendszámtáblájának elhe-
lyezéséről (kodifikált szöveg)

COM(2006) 488 2006.9.5. Javaslat: A Tanács rendelete egyes Libanonnal szembeni korlátozó
intézkedésekről

COM(2006) 492 2006.9.5. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a
kultúrák közötti párbeszéd európai évéről – 2008

COM(2006) 485 2006.9.6. Javaslat: A Tanács rendelete a bizonyos halállományokra és halállo-
mány-csoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halá-
szati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre
történő meghatározásáról

COM(2006) 486 2006.9.8. Javaslat: A Tanács irányelve az alkohol és az alkoholtartalmú italok
jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló 92/84/EGK irányelv
módosításáról

COM(2006) 487 2006.9.8. Javaslat: A Tanács rendelete a legfeljebb tizenkét hónapos szarvas-
marhák húsának értékesítéséről

COM(2006) 495 2006.9.12. Javaslat: A Tanács rendelete az Ausztráliából, Indiából, Indonéziából
és Thaiföldről származó szintetikus poliészter vágott szálak behoza-
talára kivetett dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről, az
ilyen behozatalra vonatkozóan a 384/96/EK tanácsi rendelet 11.
cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatokat
követő eljárások megszüntetéséről, valamint a Thaiföldről származó
ilyen behozatalnak a 11. cikk (3) bekezdése szerinti részleges
időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

COM(2006) 484 2006.9.13. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében Az Európai Parla-
ment és a Tanács irányelve „az európai téradat-infrastruktúra
(INSPIRE) Közösségen belüli kialakításáról” szóló javaslatra vonat-
kozó tanácsi közös álláspontra irányuló európai parlamenti módosí-
tásokról

COM(2006) 497 2006.9.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Atlanti-
óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges
fogási statisztikájának benyújtásáról (kodifikált szöveg)

COM(2006) 536 2006.9.14. Javaslat: A Tanács irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
fluzilazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosítá-
sáról

COM(2006) 537 2006.9.14. Javaslat: A Tanács irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
metamidofosz hatóanyagként való felvétele céljából történő módosí-
tásáról

2006.12.13. C 303/97Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0476:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0477:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0478:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0488:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0492:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0485:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0486:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0487:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0495:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0484:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0497:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0536:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0537:HU:NOT
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COM(2006) 538 2006.9.14. Javaslat: A Tanács irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
fenarimol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosítá-
sáról

COM(2006) 539 2006.9.14. Javaslat: A Tanács irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
dinokap hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

COM(2006) 540 2006.9.14. Javaslat: A Tanács irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosítá-
sáról

COM(2006) 541 2006.9.14. Javaslat: A Tanács irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
karbendazim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosí-
tásáról

COM(2006) 498 2006.9.15. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Beruházási Bank által, a
második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik EFA keretében a
Kongói Demokratikus Köztársaságban végrehajtott műveletek
számára kapott pénzeszközök újraelosztásáról szóló 2003/583/EK
határozat módosításáról

COM(2006) 515 2006.9.18. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vona-
tokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel elfogadott
közös álláspontjáról

COM(2006) 516 2006.9.18. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK
tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztá-
sáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítá-
sáról szóló 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre tekin-
tettel elfogadott közös álláspontjáról

COM(2006) 517 2006.9.18. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a nemzetközi vasúti személyszállítást igénybe vevő
utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2006) 511 2006.9.19. Javaslat: A Tanács rendelete az eresztőhálókról szóló 894/97/EK,
812/2004/EK és 2187/2005/EK rendeletek módosításáról

COM(2006) 513 2006.9.20. Javaslat: A Tanács rendelete a kulturális javak kiviteléről

COM(2006) 501 2006.9.21. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a(z) a Tanácsnak a Nemek Közötti Egyenlőség Európai
Intézet létrehozásáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendelet
elfogadása céljából kialakított közös álláspontjáról

COM(2006) 518 2006.9.21. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösségnek
a nukleáris anyagok és a nukleáris létesítmények fizikai védelméről
szóló egyezményhez történő csatlakozása jóváhagyásáról

2006.12.13.C 303/98 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0538:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0539:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0540:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0541:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0498:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0515:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0516:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0517:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0511:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0513:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0501:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0518:HU:NOT
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COM(2006) 546 2006.9.21. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az
európai audiovizuális és on-line információs szolgáltatások iparának
versenyképességével kapcsolatosan a kiskorúak és az emberi
méltóság védelméről, valamint a válaszadási jogról szóló európai
parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására vonatkozó tanácsi közös
álláspontról

COM(2006) 547 2006.9.21. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a a
Tanács által vezetői engedéllyel kapcsolatos európai parlamenti és
tanácsi határozat elfogadása céljából kialakított közös álláspontról
(átdolgozás)

COM(2006) 500 2 2006.9.22. Javaslat: A Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapítá-
sáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támoga-
tási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet
módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 520 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve Bulgária és Románia csatlakozása követ-
keztében az áruk szabad áramlására vonatkozó egyes irányelvek
kiigazításáról

COM(2006) 521 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve Bulgária és Románia csatlakozása követ-
keztében az áruk szabad áramlására vonatkozó egyes irányelvek
kiigazításáról

COM(2006) 522 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében egyes adózásról szóló irányelvek kiigazítá-
sáról

COM(2006) 523 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében egyes társasági jogi irányelvek kiigazításáról

COM(2006) 525 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve Bulgária és Románia csatlakozása követ-
keztében a személyek szabad mozgására vonatkozó egyes irányelvek
kiigazításáról

COM(2006) 526 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve Bulgária és Románia csatlakozása követ-
keztében a szolgáltatások nyújtásának szabadságára vonatkozó
egyes irányelvek kiigazításáról

COM(2006) 527 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében a veszélyes anyagok osztályozására, csomago-
lására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelv kiigazítá-
sáról

COM(2006) 528 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében egyes közlekedéspolitikai irányelvek kiigazítá-
sáról

COM(2006) 529 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve Bulgária és Románia csatlakozása követ-
keztében egyes mezőgazdasági irányelvek (állat- és növény-egészség-
ügyi jogszabályok) kiigazításáról

COM(2006) 530 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében egyes környezetvédelmi irányelvek kiigazítá-
sáról

2006.12.13. C 303/99Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0546:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0547:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0500(02):HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0520:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0521:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0522:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0523:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0525:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0526:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0527:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0528:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0529:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0530:HU:NOT
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COM(2006) 531 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében az állampolgárságuktól eltérő tagállamban
lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójo-
gának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 94/80/EK tanácsi irányelv
kiigazításáról

COM(2006) 532 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott
élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
89/108/EGK irányelv, valamint az élelmiszerek címkézésére, kisze-
relésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelí-
téséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
kiigazításáról

COM(2006) 533 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében egyes energiaügyi irányelvek kiigazításáról

COM(2006) 534 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy
a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavál-
lalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló
eljárás kialakításáról szóló, 1994. szeptember 22-i 94/45/EK tanácsi
irányelv kiigazításáról

COM(2006) 535 2006.9.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Bolgár Köztársaság és Románia csatla-
kozása következtében egyes statisztikai irányelvek kiigazításáról

COM(2006) 544 2006.9.25. Javaslat: A Tanács rendelete a 379/2004/EK rendeletnek a 2004 és
2006 közötti időszakban egyes halászati termékekre vonatkozó
vámkontingensek mennyiségének növelése tekintetében történő
módosításáról

COM(2006) 542 2006.9.26. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az „Európa a polgárokért” elnevezésű program (2007-
2013) létrehozásáról szóló határozat elfogadására vonatkozó közös
álláspontjáról

COM(2006) 548 2006.9.26. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és
demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram-
járól (2007–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat el-
fogadására tekintettel elfogadott közös álláspontjáról

COM(2006) 566 2006.9.27. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó
jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet („Róma II.”)
elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2006) 591 2006.10.10. A Bizottság véleménye Az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament
által „Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári légi
közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljá-
rások összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet
(»EU-OPS«) módosításáról” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó
tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról
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