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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2006/C 332/12)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 479 2006.9.5. A Közösség lisszaboni programjának végrehajtása – Javaslat: Az
Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó
tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról

COM(2006) 507 2006.9.12. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 92/49/EGK
tanácsi irányelvnek és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK
és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli részesedés-
szerzések és részesedésnövelések felügyeleti értékelésének eljárási
szabályai és értékelési kritériumai tekintetében történő módosításáról

COM(2006) 493 2006.9.13. Javaslat: A Tanács határozata az ipari balesetek országhatáron túli
hatásairól szóló ENSZ–EGB-egyezmény I. mellékletének módosítására
irányuló javaslatról

COM(2006) 505 2006.9.18. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösségek és a Mauritániai
Iszlám Köztársaság közötti, a mauritániai halászati övezetekben foly-
tatott halászatra vonatkozó halászati partnerségi megállapodás, vala-
mint a 2006. augusztus 1-je és 2008. július 31-e közötti időszakra
alkalmazandó halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés rögzí-
téséről szóló jegyzőkönyv átmeneti alkalmazásáról szóló, levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről

COM(2006) 506 2006.9.18. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és a Mauritániai
Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás
megkötéséről

COM(2006) 489 2006.9.20. Javaslat: A Tanács rendelete a 404/93/EGK, az 1782/2003/EK és a
247/2006/EK rendeleteknek a banánágazat tekintetében történő
módosításáról

COM(2006) 232 2006.9.22. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a talajvédelem
kereteinek meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK irányelv módo-
sításáról

COM(2006) 553 2006.9.25. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Norvég
Királyság között az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
19. cikke alapján a sajtra alkalmazandó kereskedelmi preferenciák
kiigazításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás
megkötéséről

2006.12.30. C 332/61Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0479:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0507:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0493:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0505:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0506:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0489:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0232:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0553:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 554 2006.9.28. Javaslat: A Tanács rendelete a közösségi halászhajók egyes mélyten-
geri halállományokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehe-
tőségeinek rögzítéséről

COM(2006) 555 2006.9.28. Javaslat: A Tanács határozata a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK tanácsi
irányelv 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérő különös intéz-
kedés bevezetésének az Egyesült Királyság részére történő engedélye-
zéséről

COM(2006) 556 2006.9.28. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a motorkerék-
párok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, ellenőrző és
visszajelző lámpáinak jelöléséről

COM(2006) 560 2006.9.28. Javaslat: A Tanács rendelete az Amerikai Egyesült Államokból szár-
mazó etanol-aminok behozatalára végleges dömpingellenes vám
kivetéséről

COM(2006) 557 2006.9.29. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a gömbfa
osztályozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
68/89/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

COM(2006) 565 2006.10.2. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi
munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló
577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 569 2006.10.5. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti infra-
struktúra biztonságkezeléséről

COM(2006) 570 2006.10.5. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a Közösségben
bejegyzett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való
utólagos felszereléséről

COM(2006) 573 2006.10.5. Javaslat: A Tanács határozata a műszaki szabályok, valamint az infor-
mációs társadalom szolgáltatásaihoz kapcsolódó szabályok területén
történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló kétol-
dalú megállapodások megkötéséről az Európai Közösség és Bulgária,
az Európai Közösség és Románia között

COM(2006) 580 2006.10.5. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és az Izlandi
Köztársaság közötti, az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla-
podás 19. cikke alapján a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó
kereskedelmi preferenciákról szóló, levélváltás formájában létrejött
megállapodás megkötéséről

COM(2006) 581 2006.10.5. Javaslat: A Tanács határozata az Amerikai Egyesült Államok
kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések
energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehango-
lásáról szóló megállapodás megkötéséről

COM(2006) 577 2006.10.6. Javaslat: A Tanács határozata a Togói Köztársasággal a Cotonou-i
Megállapodás 96. cikke alapján folytatott konzultáció lezárásáról
szóló 2004/793/EK tanácsi határozat módosításáról

COM(2006) 578 2006.10.6. Javaslat: A Tanács határozata a fúziósenergia-kutatás terén folyta-
tandó együttműködésről szóló, a Bizottság által képviselt Európai
Atomenergia-közösség és a Koreai Köztársaság kormánya közötti
megállapodásnak a Bizottság általi megkötéséről

2006.12.30.C 332/62 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0554:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0555:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0556:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0560:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0557:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0565:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0569:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0570:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0573:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0580:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0581:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0577:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0578:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 586 2006.10.6. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség és
Japán kormánya közötti, a fúziós energia kutatása területén a tágabb
megközelítés keretében folytatandó tevékenységek közös végrehajtá-
sáról szóló megállapodás Bizottság általi megkötéséről

COM(2006) 509 2006.10.9. Javaslat: A Tanács határozata a 2001/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel összhangban a géntechnológiával módosított
kukorica (Zea mays L. MON 810 vonal) ausztriai felhasználásának és
értékesítésének ideiglenes tilalmáról (csak a német nyelvű szöveg
hiteles)

COM(2006) 510 2006.10.9. Javaslat: A Tanács határozata a 2001/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel összhangban a géntechnológiával módosított
kukorica (Zea mays L. T25 vonal) ausztriai felhasználásának és érté-
kesítésének ideiglenes tilalmáról (csak a német nyelvű szöveg hiteles)

COM(2006) 579 2006.10.9. Javaslat: A Tanács határozata a Moldovának nyújtott makroszintű
pénzügyi támogatásról

COM(2006) 582 2006.10.9. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
kumarin behozatalára a 769/2002/EK rendelettel kivetett végleges
dömpingellenes vámnak az Indonéziában vagy Malajziában feladott,
akár Indonéziából, akár Malajziából származónak bejelentett
kumarin behozatalára történő kiterjesztéséről

COM(2006) 585 2006.10.10. Javaslat: A Tanács rendelete a többek között a Kínai Népköztársa-
ságból származó poliészter vágott szálak behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 428/2005/EK tanácsi
rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának megszüntetéséről

COM(2006) 584 2006.10.11. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
kerékpárok behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések
részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

COM(2006) 564 2006.10.12. Javaslat: A Tanács rendelete az Írországért Nemzetközi Alap részére
nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2007-2010)

COM(2006) 587 2006.10.13. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmisze-
rekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó
állításokról szóló …/…/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 607 2006.10.13. Javaslat: A Tanács rendelete az Ukrajnából származó egyes acélter-
mékek behozataláról

COM(2006) 598 2006.10.17. Javaslat: A Tanács határozata az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási
Keretegyezményéhez csatolt kiotói jegyzőkönyvet módosító javas-
lattal kapcsolatban az Európai Közösség által képviselendő állás-
pontról

COM(2006) 602 2006.10.17. Javaslat: A Tanács rendelete a halászati erőforrások közös halászati
politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról
szóló 2371/2002/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 594 2006.10.18. Javaslat: Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának irány-
elve a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső
piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról

2006.12.30. C 332/63Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0586:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0509:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0510:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0579:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0582:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0585:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0584:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0564:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0587:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0607:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0598:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0602:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0594:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 599 2006.10.18. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az európai
statisztikairányítási tanácsadó bizottság létrehozásáról

COM(2006) 604 2006.10.18. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tech-
nológiai Intézet létrehozásáról

COM(2006) 605 2006.10.19. Javaslat: A Tanács irányelve az egyes lefölözésekből, vámokból,
adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására
irányuló kölcsönös segítségnyújtásról

COM(2006) 608 2006.10.20. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Svájci Állam-
szövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedel-
méről szóló megállapodás által létrehozott állat-egészségügyi vegyes-
bizottságnak a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 10.
függelékét módosító 1/2006. határozatára vonatkozó közösségi állás-
pontról

COM(2006) 609 2006.10.23. Javaslat: A Tanács rendelete az Északnyugat-atlanti Halászati Szer-
vezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási
intézkedések megállapításáról

COM(2006) 613 2006.10.24. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi
és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textil-
kereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvnek a
kétoldalú textilmegállapodások lejártának figyelembevételével történő
elfogadásáról

COM(2006) 615 2006.10.24. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi
és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a partnerségi és együtt-
működési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskede-
lemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyvnek a kétoldalú
textilmegállapodások lejártának figyelembevételével történő elfoga-
dásáról

COM(2006) 616 2006.10.24. Javaslat: A Tanács rendelete a Világegészségügyi Szervezet által adott,
nem védett nemzetközi nevet (INN) viselő egyes gyógyszerható-
anyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt
egyes termékek vámmentességének megadásáról és a 2658/87/EGK
rendelet I. mellékletének módosításáról

COM(2006) 621 2006.10.24. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Befektetési Alap tőkeemelé-
sében való közösségi részvételről

COM(2006) 623 2006.10.24. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségek és tagállamaik által, az
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia
között partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megál-
lapodással kialakított együttműködési tanácson belül, az EU-Grúzia
cselekvési terv végrehajtásáról szóló ajánlás elfogadására vonatko-
zóan elfogadandó álláspontról

COM(2006) 640 2006.10.24. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gyógyszerké-
szítmények gyermekgyógyászati felhasználásáról, valamint az
1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 2001/83/EK
irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló …/2006/EK
rendelet módosításáról

COM(2006) 645 2006.10.24. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári légi
közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások
összehangolásáról szóló 3922/91/EGK tanácsi rendelet módosítá-
sáról

2006.12.30.C 332/64 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0599:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0604:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0605:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0608:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0609:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0613:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0615:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0616:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0621:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0623:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0640:HU:NOT
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0645:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 646 2006.10.24. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a belvízi hajókra
vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló
2006/…/EK irányelv módosításáról

COM(2006) 619 1 2006.10.25. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Malajzia
kormánya közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló
megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2006) 619 2 2006.10.25. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Malajzia
kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött
megállapodás megkötéséről

COM(2006) 622 2006.10.25. Javaslat: A Tanács rendelete egyes acéltermékek az Európai Közösség
és Ukrajna között folytatott kereskedelméről

COM(2006) 624 2006.10.25. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és a Kazah Köztár-
saság között az egyes acéltermékek kereskedelméről

COM(2006) 627 2006.10.25. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségek és tagállamaik által, az
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Örmény-
ország között partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési
megállapodással kialakított együttműködési tanácson belül, az EU-
Örményország cselekvési terv végrehajtásáról szóló ajánlás elfoga-
dására vonatkozóan elfogadandó álláspontról

COM(2006) 630 2006.10.25. Javaslat: A Tanács rendelete egyes acéltermékek az Európai Közösség
és az Orosz Föderáció között folytatott kereskedelméről

COM(2006) 634 2006.10.26. Javaslat: A Tanács rendelete az Orosz Föderációból származó szilí-
cium behozataláról szóló dömpingellenes intézkedések részleges
időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

COM(2006) 636 2006.10.26. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fémhigany
kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról

COM(2006) 637 2006.10.26. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségek és tagállamaik által, az
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Azer-
bajdzsáni Köztársaság között partnerséget létrehozó partnerségi és
együttműködési megállapodással kialakított együttműködési tanácson
belül, az EU-Azerbajdzsán cselekvési terv végrehajtásáról szóló
ajánlás elfogadására vonatkozóan elfogadandó álláspontról

COM(2006) 650 2006.10.27. Javaslat: A Tanács rendelete a 10. Európai Fejlesztési Alap végrehajtá-
sáról

COM(2006) 659 2006.10.27. Javaslat: A Tanács határozata a Vietnami Szocialista Köztársaságnak a
Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a
Kereskedelmi Világszervezet Általános Tanácsán belüli közösségi
álláspont meghatározásáról

COM(2006) 644 2006.10.31. Javaslat: A Tanács határozata a WTO Általános Tanácsának a regio-
nális kereskedelmi megállapodások átláthatósági mechanizmusának
ideiglenes alkalmazásáról szóló határozatával kapcsolatos közösségi
álláspontról

COM(2006) 647 2006.10.31. Javaslat: A Tanács (EK, Euratom) rendelete az Európai Közösségek
Bulgária és Románia területén kiküldetésben lévő tisztviselői és egyéb
alkalmazottai napidíja mértékének 2007. január 1-jétől történő kiiga-
zításáról
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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 656 2006.10.31. Javaslat: A Tanács határozata a Délkelet-európai Stabilitási Egyez-
mény különleges koordinátorának kinevezéséről

COM(2006) 651 2006.11.3. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mező-
gazdasági vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtörlőiről
(kodifikált szöveg)

COM(2006) 652 2006.11.3. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók
által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egész-
ségvédelmi minimumkövetelményeiről

COM(2006) 657 2006.11.6. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkáltató
fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált
szöveg)

COM(2006) 662 2006.11.6. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mező-
gazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről

COM(2006) 665 2006.11.8. Javaslat: A Tanács határozata az Orosz Föderációban a többoldalú
nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodásnak és az
Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról
szóló keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártala-
nításokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében
történő megkötéséről

COM(2006) 667 2006.11.8. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve kerekes mező-
gazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebességéről
és rakfelületéről (kodifikált szöveg)

COM(2006) 668 2006.11.8. Javaslat: A Tanács, EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek
tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, vala-
mint az azokra alkalmazott súlyozási együtthatóknak 2006. július
1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

COM(2006) 669 2006.11.8. Javaslat: A Tanács irányelve a sertések védelmére vonatkozó mini-
mumkövetelmények megállapításáról (kodifikált szöveg)

COM(2006) 677 2006.11.8. Javaslat: A Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rend-
szerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, az cukorágazat
piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet, és a
Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideig-
lenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet Bulgária
és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozása tekintetében
történő kiigazításáról

COM(2006) 680 2006.11.8. Javaslat: A Tanács rendelete az egyes, Libériával szembeni korlátozó
intézkedésekről és az 1030/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezé-
séről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu
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