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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2008/C 196/04)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 485 2007.8.30. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek
az egészségügy területén második közösségi cselekvési program
(2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatjavaslathoz kapcsolódó tanácsi közös álláspontra vonatkozó
módosításairól

COM(2007) 503 2007.8.31. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerző-
dés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a speciális „Drogprevenció és felvilágosítás” című
programnak (2007–2013) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó általános program része-
ként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2007) 516 2007.9.5. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
Tanácsnak a papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat elfo-
gadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2007) 535 2007.9.19. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az
európai műholdas rádiónavigációs programok (EGNOS és Galileo)
végrehajtásának folytatásáról

COM(2007) 546 2007.9.21. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
fogyasztói hitelmegállapodásokra vonatkozó európai parlamenti és
tanácsi irányelv elfogadása céljából kialakított közös tanácsi
álláspontról

COM(2007) 557 2007.9.20. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az „Alapvető jogok és
jogérvényesülés” általános program keretében a 2007–2013 közötti
időszakra vonatkozó „Polgári jogi jogérvényesülés” speciális program
létrehozásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács határozatjavas-
latára vonatkozó tanácsi közös álláspontra irányuló európai parla-
menti módosításokról szóló

COM(2007) 603 2007.10.9. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a
munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok
megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére
vonatkozó minimumkövetelményekről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0485:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0503:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0516:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0535:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0546:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0557:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0603:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 631 2007.10.18. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak az Európai parlament és a Tanács rendelete a polgári
repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbizton-
sági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i
1592/2002/EK rendelet módosításáról címen előterjesztett javaslat
elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2007) 639 2007.10.18. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
Tanácsnak a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intéz-
kedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre
vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló
89/552/EGK tanácsi irányelvet (audiovizuális médiaszolgáltatásokról
szóló irányelv) módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvja-
vaslat elfogadására vonatkozó álláspontjáról

COM(2007) 645 2007.10.22. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete
tengeri és belvízi utasszállítók baleseti felelősségéről

COM(2007) 647 2007.10.23. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
Tanácsnak a Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létreho-
zásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre tett javaslat el-
fogadásáról szóló közös álláspontjáról

COM(2007) 670 2007.10.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az
élelmiszer-ipari enzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv,
az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv, és a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

COM(2007) 671 2007.10.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlamenti és a Tanács rendelete az
élelmiszerekben és azok felületén használható aromaanyagokról és
egyes, ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről,
valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet, az 1601/91/EGK tanácsi
rendelet, a 2232/96/EK rendelet és a 2000/13/EK irányelv módosítá-
sáról

COM(2007) 672 2007.10.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az
élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszeripari enzimek és az élelmi-
szer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról

COM(2007) 673 2007.10.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az
élelmiszer-adalékanyagokról

COM(2007) 674 2007.10.24. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a
hajótulajdonosok polgári jogi felelősségéről és az általuk nyújtandó
pénzügyi biztosítékokról

COM(2007) 695 2007.11.9. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak „Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 97/67/EK
irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes
megvalósítása tekintetében történő módosításáról” címen előterjesz-
tett javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2007) 783 2007.12.5. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a
költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megálla-
podásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosítá-
sáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0631:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0639:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0645:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0647:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0670:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0671:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0672:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0673:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0674:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0695:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0783:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 817 2007.12.19. Átdolgozott javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a
tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdí-
tásáról

COM(2007) 820 2007.12.13. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében a Tanács közös állás-
pontjának az Európai Parlament által, a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletről szóló javaslat vonatkozásában tett módosítá-
sokról

COM(2007) 863 2008.1.9. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak „Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladé-
kokról” (a hulladékokról szóló keretirányelv) címen előterjesztett
javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2007) 864 2007.12.19. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése,
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében „Az Európai Parla-
ment és a Tanács rendelete a polgári repülés területén a közös szabá-
lyokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról
szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendelet módosításáról” című
javaslatra vonatkozó tanácsi közös álláspontra irányuló európai
parlamenti módosításokról

COM(2007) 871 2008.1.10. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak „Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vízpolitika
területén a környezetminőségi előírásokról és a 82/176/EGK,
83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK, 86/280/EGK és
2000/60/EK irányelv módosításáról” címen előterjesztett javaslat el-
fogadására vonatkozó közös álláspontjáról

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:52007PC0817:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0820:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0863:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0864:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0871:HU:NOT

