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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2007/C 138/05)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 473 2006.9.14. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes
tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös igazgatási
segítségnyújtásról

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) 628 2006.10.24. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze létreho-
zásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására
vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2006) 682 2006.11.10. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján a Kultúra 2007
(2007–2013) program létrehozásáról szóló határozati javaslattal
(COM(2004) 469 végleges) kapcsolatos közös tanácsi álláspont
Európai Parlament általi módosításairól

COM(2006) 692 2006.11.16. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a
fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére
irányuló eljárásokról (kodifikált változat)

COM(2006) 700 2006.11.14. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a fogyasz-
tóügyi politika területén közösségi cselekvési programot (2007–
2013) létrehozó európai parlamenti és tanácsi határozat elfoga-
dásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 701 2006.11.24. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az
egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megálla-
pításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet
módosításáról szóló rendelet elfogadására vonatkozó közös tanácsi
álláspontról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0473:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0476:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0628:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0682:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0692:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0700:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0701:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 705 2006.11.14. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a kultúrák
közötti párbeszéd európai évéről (2008) szóló európai parlamenti és
tanácsi határozat elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 706 2006.11.14. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonat-
kozó adatszolgáltatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet
elfogadásáról szóló közös tanácsi álláspontról

COM(2006) 707 2006.11.15. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az „Európa a polgárokért”
elnevezésű program 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó létre-
hozásáról szóló határozati javaslattal (COM(2005) 116 végleges)
kapcsolatos közös tanácsi álláspont Európai Parlament általi módosí-
tásairól

COM(2006) 718 2006.11.16. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek
a Tanács közös álláspontjára vonatkozó módosításairól – Az Európai
Parlament és a Tanács irányelve a belső piaci szolgáltatásokról

COM(2006) 751 2006.12.1. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíró-
ságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”)

COM(2006) 759 2006.11.28. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján a Tanács közös álláspont-
jának az Európai Parlament általi, az alábbi javaslat vonatkozásában
tett módosításairól – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+)

COM(2006) 775 2006.12.6. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az
árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelv elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2006) 797 2006.12.6. 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 európai fizetési
meghagyásos eljárás létrehozásáról címen előterjesztett javaslatra
vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról

COM(2006) 803 2006.12.6. 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 határozata az Európai
Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékeny-
ségekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013)” címen
előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett
módosításokról

COM(2006) 805 2006.12.12. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének megfelelően a vasúti és közúti személy-
szállítási közszolgáltatásról szóló európai parlamenti és tanácsi ren-
delet elfogadása céljából a Tanács által meghozott közös álláspontról

2007.6.22.C 138/6 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0705:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0706:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0707:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0718:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0751:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0759:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0775:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0797:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0803:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0805:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 809 2006.12.12. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a gépjárművek és pótkocsijaik, és az e járműveknek szánt
rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása
keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv
elfogadása céljából a Tanács közös álláspontjáról (keretirányelv)

COM(2006) 810 2006.12.12. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
polgári légi közlekedés biztonságának közös szabályait megállapító
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásáról alkotott közös
álláspontról

COM(2006) 811 2006.12.12. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
Tanácsnak az előre csomagolt termékek névleges mennyiségére
szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvja-
vaslat elfogadásáról szóló közös álláspontjáról

COM(2006) 842 2006.12.15. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek
„Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vegyi anyagok regiszt-
rálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), a
Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség létrehozásáról,
valamint az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról és a 793/93/EGK tanácsi rendelet és az 1488/94/EK
bizottsági rendelet, továbbá a 76/769/EGK tanács irányelv és a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről” című javaslatra vonatkozó
tanácsi közös álláspontra irányuló módosításairól

COM(2006) 859 2006.12.18. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek
„Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vezetői engedélyekről
(átdolgozás)” című javaslatra vonatkozó tanácsi közös álláspontra
irányuló módosításairól

COM(2006) 860 2006.12.15. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében a következő rendelet-
javaslattal kapcsolatos közös tanácsi álláspont Európai Parlament
általi módosításairól: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról

COM(2007) 6 2007.1.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműkö-
dési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romá-
niának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele
céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 7 2007.1.16. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről Ukrajna közötti partnerségi
és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak
és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figye-
lembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról

2007.6.22. C 138/7Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0809:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0810:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0811:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0842:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0859:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0860:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0006:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0007:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 8 2007.1.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, és másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi
és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak
és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figye-
lembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes
alkalmazásáról

COM(2007) 11 2007.1.19. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a tengerentúli
országok és területek társulásáról sózó 2001/822/EK tanácsi határo-
zat módosításáról

COM(2007) 12 2007.1.17. Javaslat: A Tanács rendelete az intervenciós intézkedéseknek az
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege
által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megálla-
pításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról

COM(2007) 17 2007.1.24. Javaslat: A Tanács rendelete a gyümölcs- és zöldségágazat tekinte-
tében különleges szabályok megállapításáról, valamint egyes rende-
letek módosításáról

COM(2007) 20 2007.1.31. Javaslat: A Tanács rendelete a Szomáliával szembeni egyes korlátozó
intézkedésekről szóló 147/2003/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 21 2007.1.25. Javaslat: A Tanács határozata az AKCS–EK partnerségi megállapodás
96. cikke szerint a Zimbabwéval való konzultációt lezáró
2002/148/EK határozat intézkedései alkalmazási időszakának kiter-
jesztéséről

COM(2007) 25 2007.1.25. Javaslat: A Tanács rendelete az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a
Koreai Köztársaságból, Thaiföldről és Tajvanból származó egyes
polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó, a 384/96/EK tanácsi
rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, illetve 11. cikkének (3) bekez-
dése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot, illetve részleges időközi
felülvizsgálatot követő végleges dömpingellenes vám kivetéséről

COM(2007) 26 2007.1.25. Javaslat: A Tanács rendelete a 2026/97/EK rendelet 18. cikke szerinti
hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Indiából származó poli-
etilén-tereftalát (PET) behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő
vám kivetéséről

COM(2007) 37 2007.2.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékek
forgalmazása tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti előírások
megállapításáról

COM(2007) 38 2007.1.31. Javaslat: A Tanács határozata a 2000. március 23-i 2/2000. EU–

Mexikó vegyes tanácsi határozatnak a származó termék fogalmának
meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló
III. mellékletével kapcsolatban az EU–Mexikó Vegyes Bizottságon
belül kialakított közösségi álláspontról

COM(2007) 40 2007.1.31. Javaslat: A Tanács rendelete a Libériával szembeni egyes korlátozó
intézkedésekről szóló 234/2004/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 42 2007.2.6. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási
folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és terü-
letekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló
2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

2007.6.22.C 138/8 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0008:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0011:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0012:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0017:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0020:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0021:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0025:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0026:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0037:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0038:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0040:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0042:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 43 2007.2.6. Javaslat: A Tanács határozata a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi
megállapodás meghosszabbítása tekintetében a Közösség által a
Nemzetközi Cukortanácsban képviselendő álláspont kialakításáról

COM(2007) 44 2007.2.6. Javaslat: A Tanács határozata az 1995-ös Gabonakereskedelmi Egyez-
mény időbeli hatályának meghosszabbításával kapcsolatban a
Közösség nevében a Nemzetközi Gabonatanácsban képviselendő
álláspont meghatározásáról

COM(2007) 46 2007.2.7. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közegészségre
és a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó közös-
ségi statisztikáról

COM(2007) 47 2007.2.7. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségnek az egyrészről az Európai
Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti
társulás létrehozásáról szóló megállapodás 185. cikkének (2) bekez-
désében előírt választottbírói névjegyzék felállításával foglalkozó EU-
Chile társulási tanácsban képviselt álláspontjáról

COM(2007) 48 2007.2.7. Javaslat: A Tanács rendelete a 2597/97/EK rendelettől az Észtor-
szágban termelt fogyasztói tej tekintetében való eltérésről

COM(2007) 51 2007.2.9. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a környezet
büntetőjog általi védelméről

COM(2007) 54 2007.2.13. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
egyes volfrámelektródák behozatalára vonatkozó végleges dömping-
ellenes vám kivetéséről, valamint a behozatalra kivetett ideiglenes
vám végleges beszedéséről

COM(2007) 55 1 2007.2.14. Javaslat: Az Európai Unió Tanácsa és tagállamai kormányai tanács
keretében ülésező képviselőinek határozata az egyrészről az Európai
Közösség és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció között levél-
váltás formájában létrejött, a transzszibériai útvonalak meglévő hasz-
nálati rendszere modernizációjának közös alapelveiről szóló megálla-
podás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 55 2 2007.2.14. Javaslat: Az Európai Unió Tanácsa és tagállamai kormányai tanács
keretében ülésező képviselőinek határozata az egyrészről az Európai
Közösség és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció között levél-
váltás formájában létrejött, a transzszibériai útvonalak meglévő hasz-
nálati rendszere modernizációjának közös alapelveiről szóló megálla-
podás megkötéséről

COM(2007) 57 2007.2.15. Javaslat: A TAnács Határozata az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának a
8. és 9. Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtott forrásokról
szóló 3/2001 sz. határozatát módosító határozat tekintetében a
Közösség által az AKCS–EK Miniszterek Tanácsán belüli állásfoglalá-
sáról

COM(2006) 587 2006.10.13. Javaslat: A Tanács rendelete a halászati erőforrások közös halászati
politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról
szóló 2371/2002/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 820 2007.1.24. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a repülőtéri ille-
tékekről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0043:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0044:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0046:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0047:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0048:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0051:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0054:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0055(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0055(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0057:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0587:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0820:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 836 2006.12.19. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Jordán Hasi-
mita Királyság közötti, az EK-Jordánia társulási megállapodás módo-
sításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkö-
téséről

COM(2006) 850 2007.1.10. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energia-
statisztikáról

COM(2006) 861 2007.1.9. Javaslat: A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról,
valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I.
mellékletének módosításáról

COM(2006) 867 2007.1.9. Javaslat: A Tanács rendelete az Antarktisz tengeri élővilágának védel-
méről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halá-
szati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések
megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az
1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 869 2007.1.30. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vonalhajózási
konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezmény tagál-
lamok által történő megerősítéséről vagy ahhoz való csatlakozásáról
szóló 954/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 36 2007.2.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes
nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogsze-
rűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljá-
rások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről

COM(2007) 53 2007.2.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a termékek
forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről

COM(2007) 68 2007.2.23. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség, a Liechtensteini
Hercegség és a Svájci Államszövetség között az Európai Közösség és
a Svájci Államszövetség között létrejött, mezőgazdasági termékek
kereskedelméről szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre
történő kiterjesztéséről szóló kiegészítő megállapodás megkötéséről

COM(2007) 69 2007.2.23. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nép- és lakás-
számlálásról

COM(2007) 70 2007.2.26. Javaslat: A Tanács rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról szóló
1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletének módosításáról

COM(2007) 74 2007.2.27. Javaslat: A Tanács ek rendelete a 41/2007/EK tanácsi rendeletnek az
Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság ajánlá-
sában meghatározott, a kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási
terv tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 75 2007.2.28. Javaslat: A Tanács rendelete a 2371/2002/EK rendeletnek a halász-
flották referenciaszintjére vonatkozó egyes rendelkezéseitől való
eltérés Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről

COM(2007) 76 2007.3.12. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi üres
álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról

COM(2007) 77 2007.2.27. Javaslat: A Tanács határozata a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek és fakultatív jegyzőkönyvének az Európai Közösség
nevében történő aláírásáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0836:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0850:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0861:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0867:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0869:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0036:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0053:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0068:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0069:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0070:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0074:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0075:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0076:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0077:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 84 2007.3.7. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulást létre-
hozó euro-mediterrán megállapodás 80. cikkének végrehajtására
vonatkozó, a Társulási Tanácson belüli közösségi álláspontról

COM(2007) 88 2007.3.9. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból, Szaúd-
Arábiából, Fehéroroszországból és a Koreai Köztársaságból származó
szintetikus poliészter vágott szálak behozatalára alkalmazandó
dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának
megszüntetéséről

COM(2007) 93 2007.3.9. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumuláto-
rokról szóló 2006/66/EK irányelv a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 95 2007.3.13. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a statisztikai
célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról
szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következ-
tében történő módosításáról

COM(2007) 97 2007.3.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az
Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából
készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 98 2007.3.16. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról

COM(2007) 104 2007.3.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról

COM(2007) 105 2007.3.16. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatla-
kozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfogadásáról

COM(2007) 109 2007.3.13. Javaslat: A Tanács rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedé-
sekről

COM(2007) 110 2007.3.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról

COM(2007) 111 2007.3.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság közötti partner-
ségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársa-
ságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes
alkalmazásáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0084:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0088:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0093:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0095:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0097:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0098:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0104:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0105:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0109:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0110:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0111:HU:NOT
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COM(2007) 113 2007.3.16. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatla-
kozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 114 2007.3.16. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről az Azerbajdzsán Köztársaság
közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a
Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő
csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról
és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 115 2007.3.16. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról

COM(2007) 117 2007.3.16. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatla-
kozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 123 2007.3.16. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
fagyasztott földieper behozatalára vonatkozó végleges dömpingel-
lenes intézkedések kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideig-
lenes vám megszüntetéséről

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0113:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0114:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0115:HU:NOT
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