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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 3 2009.1.15. Javaslat: A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, 
valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékle
tének módosításáról 

COM(2009) 4 2 2009.1.8. Javaslat: A Tanács határozata a Lettországnak nyújtandó középtávú 
közösségi pénzügyi támogatásról 

COM(2009) 12 2009.1.21. Javaslat: A Tanács határozata a Bt cry1Ab gént tartalmazó, géntechno
lógiával módosított kukorica (Zea mays L. MON 810 vonal) magyar
országi használatának és értékesítésének a 2001/18/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv szerinti ideiglenes tilalmáról 

COM(2009) 14 2009.1.23. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a pénzügyi szol
gáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területének 
különös tevékenységeit támogató közösségi program létrehozásáról 

COM(2009) 18 2009.1.27. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab 
Köztársaság közötti, a mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági 
termékekre, halakra és halászati termékekre vonatkozó kölcsönös libera
lizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és 
azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti 
társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás módosítá
sáról, valamint az ahhoz csatolt 1. és 2. jegyzőkönyv, az 1. jegyzőkönyv 
mellékletének és a 2. jegyzőkönyv mellékletének felváltásáról szóló, 
levélváltás formájában létrejött megállapodás aláírásáról és megkötéséről 

COM(2009) 19 2009.1.26. Javaslat: A Tanács határozata az EU–Tunézia társulási tanácson belüli, az 
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai 
Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 
10. cikkében előírt, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
rendelkezések végrehajtására vonatkozó, 1/99. EU–Tunézia társulási 
tanácsi határozat módosítását célzó közösségi álláspontról 

COM(2009) 23 2009.1.23. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az EU Szolidaritási 
Alapjának igénybevételéről 

COM(2009) 24 2009.1.21. Javaslat: A Tanács rendelete az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi 
kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módo
sításáról 

COM(2009) 27 2009.1.28. Javaslat: A Tanács határozata a stockholmi egyezmény A., B. és C. 
mellékletének a részes felek konferenciájának 2009. május 4–8-án 
tartandó, negyedik ülésén történő módosítására irányuló javaslatok tekin
tetében az Európai Közösség nevében képviselendő álláspont meghatá
rozásáról 

COM(2009) 28 2009.2.2. Javaslat: A Tanács irányelve az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból 
és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló 
kölcsönös segítségnyújtásról 

COM(2009) 29 2009.2.2. Javaslat: A Tanács irányelve az adózás területén történő közigazgatási 
együttműködésről 

COM(2009) 31 2009.1.30. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK rendelete a textil
termékek elnevezéséről és ehhez kapcsolódó címkézéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0003:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0004(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0012:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0014:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0018:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0019:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0023:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0024:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0027:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0028:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0029:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0031R(01):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 37 2009.2.2. Javaslat: A Tanács rendelete a 637/2008/EK rendeletnek a gyapotága
zatra vonatkozó nemzeti szerkezetátalakítási programok tekintetében 
történő módosításáról 

COM(2009) 38 1 2009.1.28. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/ 
2005/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 38 2 2009.1.28. Javaslat: A Tanács határozata a 2007. január 1-je és 2013. december 31- 
e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás 
összege, annak éves bontása, valamint a konvergenciacélkitűzés alapján 
jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról 
szóló 2006/493/EK határozat módosításáról 

COM(2009) 41 2009.1.30. Javaslat: A Tanács határozata az AKCS–EK partnerségi megállapodás 
96. cikke alapján a Zimbabwéval folytatott konzultációt lezáró 2002/ 
148/EK határozat intézkedései alkalmazási időszakának meghosszabbítá
sáról 

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:52009PC0037:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0038(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0038(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0041:HU:NOT
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