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COM(2009) 57 2009.2.4. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése 
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében az alábbi javaslatra vonat
kozó közös tanácsi álláspontnak az Európai Parlament általi módosítá
sáról: a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv 

COM(2009) 63 2009.2.16. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése 
harmadik albekezdésének c) pontja alapján „Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó 
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” címen előterjesztett 
javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponton az Európai Parlament 
által tett módosításokról 

COM(2009) 71 2009.2.18. Módosított javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavál
lalók védelméről 

COM(2009) 75 2009.2.17. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a harmadik 
országokkal folytatott külkereskedelemre vonatkozó statisztikáról, vala
mint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadásáról szóló közös tanácsi 
álláspontról 

COM(2009) 78 2009.2.17. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak 
az alábbi címeken előterjesztett javaslatok elfogadására vonatkozó közös 
álláspontjáról: az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektro
nikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus 
hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, 
valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elekt
ronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról; az Európai 
Parlament és a Tanács irányelve az egyetemes szolgáltatásról, valamint az 
elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgálta
tásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, 
az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv 
és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti ható
ságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosí
tásáról; továbbá az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai 
távközlési szabályozók csoportjának létrehozásáról 

COM(2009) 86 2009.2.18. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése 
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében „Az Európai Parlament 
és a Tanács irányelve a repülőtéri díjakról” címen előterjesztett javaslatra 
vonatkozó tanácsi közös állásponton az Európai Parlament által tett 
módosításokról 

COM(2009) 109 2009.3.6. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés 
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak 
a diplomáciai és konzuli képviseletek számára kibocsátott, a vízumokra 
vonatkozó Közös Konzuli Utasításnak a biometrikus adatok bevezeté
sével, valamint a vízumkérelmek fogadása és feldolgozása megszervezé
sének rendelkezéseivel kapcsolatos módosításáról szóló európai parla
menti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat elfogadására tekintettel kiala
kított közös álláspontjáról 

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu

HU C 76/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0057:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0063:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0071R(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0075:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0078:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0086:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0109:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu

