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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2008/C 9/01)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 525 2007.9.17. Javaslat: a Tanács rendelete az euro pénzhamisítás elleni védelméhez
szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rende-
let módosításáról

COM(2007) 567 2007.10.4. Javaslat: a Tanács rendelete a Svájcból származó kolbász és bizonyos
hústermékek behozatalára vonatkozó Közösségi vámkontingensek
megnyitására irányuló autonóm és átmeneti intézkedések elfoga-
dásáról

COM(2007) 602 2007.10.17. Javaslat: a Tanács rendelete a jogellenes, nem bejelentett és szabályo-
zatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról

COM(2007) 623 1 2007.10.22. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, és másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatla-
kozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2007) 623 2 2007.10.22. Javaslat: a Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt,
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv
megkötéséről

COM(2007) 625 2007.10.16. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai
statisztikáról

COM(2007) 633 2007.10.25. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gázüzemű
berendezésekről (kodifikált szöveg)

COM(2007) 636 2007.10.23. Ajánlás: a Tanács határozata a 2011. évre az Európa kulturális fővá-
rosa elnevezésű eseményről

COM(2007) 648 2007.10.30. Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Közösség és Elefántcsontpart
közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0525:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0567:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0602:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0623(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0623(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0625:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0633:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0636:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0648:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 652 2007.10.30. Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és az Elefántcsont-
parti Köztársaság közötti, az Elefántcsontpart halászati övezeteiben
folytatandó halászatról szóló halászati partnerségi megállapodásban
előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007.
július 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időszakra történő megállapí-
tásáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről

COM(2007) 653 2007.10.30. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség
harmadik országokkal folyatott külkereskedelmére vonatkozó statisz-
tikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

COM(2007) 655 2007.10.30. Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Közösség és a Kazah Köztár-
saság között az egyes acéltermékek kereskedelméről

COM(2007) 664 2007.10.31. Javaslat: a Tanács rendelete az Európai Közösség és a Seychelle
Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és
pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig
terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv
módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás
megkötéséről

COM(2007) 665 2007.10.31. Javaslat: a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és a
Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehe-
tőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011.
január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegy-
zőkönyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megál-
lapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és ideig-
lenes alkalmazásáról

COM(2007) 667 2007.10.31. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs
és megfigyelőhálózat létrehozásáról (kodifikált szöveg)

COM(2007) 677 2007.11.7. Javaslat: a Tanács irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv egyes rendelkezé-
seinek módosításáról

COM(2007) 680 2007.11.6. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a szakképesítés-
eknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatósá-
gáról szóló 85/368/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezé-
séről

COM(2007) 682 1 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti
Euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából
csatolt jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 682 2 2007.11.6. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről az Jordán Hasimita Királyság közötti
Euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia
Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából
csatolt jegyzőkönyv megkötéséről

COM(2007) 683 2007.11.6. Javaslat: a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) behozatalára alkal-
mazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgá-
latának megszüntetéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0652:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0653:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0655:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0664:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0665:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0667:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0677:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0680:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0682(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0682(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0683:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 687 2007.11.7. 7. sz. előzetes költségvetés-módosítási tervezet a 2007. évi általános
költségvetéshez – Általános bevételkimutatás – Szakaszonkénti
bontású bevételi és kiadási kimutatás – III. szakasz – Bizottság

COM(2007) 688 2007.11.8. Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és a Belarusz
Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, az Európai
Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskede-
lemre vonatkozó megállapodást módosító kétoldalú megállapodás
aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 701 2007.11.9. 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 rendeletnek a gyapot
támogatási rendszerének tekintetében történő módosításáról

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:52007PC0687:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0688:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0701:HU:NOT

