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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2008/C 194/03)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 108R 2007.3.29. Javaslat: A Tanács rendelete az Euratom Ellátási Ügynökségre alkal-
mazandó költségvetési rendeletről

COM(2007) 119R 2007.3.28. Javaslat: A Tanács határozata az Euratom Ellátási Ügynökség alapsza-
bályának megállapításáról

COM(2007) 612R 1 2007.10.19. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilitási és
társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romá-
niának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele
céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 612R 2 2007.10.19. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről a Horvát Köztársaság közötti
stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársa-
ságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

COM(2007) 669 2007.10.26. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók
fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockáza-
toknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági
minimumkövetelményekről szóló 2004/40/EK irányelv (18. egyedi
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értel-
mében) módosításáról

COM(2007) 728 2007.11.20. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és egyes országok
közötti preferenciális kereskedelemre irányadó rendelkezések alapján
a származási igazolások Közösségben történő kiadásának és kiállítá-
sának, valamint egyes elfogadott exportőri engedélyek kiadásának
megkönnyítésére irányuló eljárásokról szóló 1207/2001/EK rendelet
módosításáról

COM(2007) 763 2007.11.29. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az atlanti-óceán
északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási
statisztikájának benyújtásáról (kodifikált szöveg)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0108:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0119:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0612(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0612(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0669:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0728:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0763:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 797 2007.12.12. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a szegénység
és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010)

COM(2007) 844 2007.12.21. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az ipari kibocsá-
tásokról (azaz a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és
csökkentéséről)

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:52007PC0797:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0844:HU:NOT

