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(Előkészítő jogi aktusok)

BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2004/C 290/05)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2004) 616 2004.9.29. Javaslat a házassági jogi ügyekben és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a jogha-
tóságról, az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az 1347/2000/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK rendeletnek a Szentszékkel kötött
szerződések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre

COM(2004) 509 2004.9.29. Javaslat a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más tiltott tevékenységgel
szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre

COM(2004) 564 1 2004.8.17. Javaslat megállapodás aláírásáról és megkötéséről az Európai Közösség és az Andorrai
Hercegség között, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló,
2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi rendeletben meghatározottakkal egyenértékű intéz-
kedésekről és a kísérő egyetértési nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 564 2 2004.8.17. Javaslat megállapodás megkötéséről az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség
között, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június
3-i 2003/48/EK tanácsi rendeletben meghatározottakkal egyenértékű intézkedésekről
szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 622 2004.9.30. Javaslat a 88/98/EK rendeletnek a húzóhálóshalászat tilalmának a lengyel vizekre való
kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre

COM(2004) 619 2004.9.29. Javaslat az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az
Elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati
lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyv kiállításáról (a
2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan) szóló tanácsi
rendeletre

COM(2004) 617 2004.9.29. Javaslat az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az
Elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati
lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyv átmeneti alkalmazá-
sáról szóló, levélváltás formájában megkötött megállapodásról (a 2004. július 1-jétől
2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan) szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 354 2004.4.30. Javaslat egyrészről az Európai Közösség és a tagállamai, másrészről a Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság között megkötött Stabilizációs és Társulási Megállapodás Jegy-
zőkönyvének megkötéséről – figyelemmel arra, hogy a Cseh Köztársaság, az Észt Köztár-
saság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztár-
saság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, és a Szlovák
Köztársaság csatlakozott az Európai Unióhoz – szóló tanácsi és bizottsági határozatra
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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2004) 569 1 2004.8.23. Javaslat megállapodás aláírásáról az Európai Közösség és Liechtenstein Hercegség között,
a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i
2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározottakkal egyenértékű intézkedésekről és a
kísérő egyetértési nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 569 2 2004.8.23. Javaslat a Liechtenstein Hercegség és az Európai Közösség közötti, a megtakarításokból
származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi
irányelvben (a továbbiakban: az irányelv) meghatározottakkal egyenértékű intézkedéseket
biztosító megállapodásról szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 605 2004.9.21. Javaslat a Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támoga-
tásról szóló 2002/882/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 663 2004.10.6. Javaslat a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló
798/2004/EK rendelet egyes vállalatok finanszírozására vonatkozó módosításáról szóló
tanácsi rendeletre

COM(2004) 637 2004.10.7. Javaslat az 1796/1999/EK tanácsi rendelet által a többek között a Kínai Népköztársa-
ságból származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingel-
lenes vám kiterjesztéséről a Marokkóban feladott – akár Marokkóból származóként, akár
nem ilyenként bejelentett – acél drótkötelek és kábelek behozatalára, továbbá egy
marokkói exportőrtől származó importok tekintetében végzett vizsgálat befejezéséről
szóló tanácsi rendeletre

COM(2004) 596 1 2004.9.16. Javaslat tanácsi határozatra, melynek tárgya ahhoz a megállapodáshoz fűződő jegy-
zőkönyvnek az Európai Közösség és tagállamai részéről történő aláírása, mely egyrészről
az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között jött létre, a
személyek szabad mozgása tárgyában, tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság,
a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztár-
saság, mint szerződő felek részvételére, európai uniós csatlakozásuk következtében

COM(2004) 596 2 2004.9.16. Javaslat tanácsi határozatra, melynek tárgya ahhoz a megállapodáshoz fűződő jegy-
zőkönyvnek az Európai Közösség és tagállamai részéről történő megkötése, mely
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között
jött létre, a személyek szabad mozgása tárgyában, tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság, mint szerződő felek részvételére, európai uniós csatlakozásuk követ-
keztében

COM(2004) 658 1 2004.10.8. Javaslat az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, Svájcnak az Európai
Környezetvédelmi Ügynökségben, valamint az európai környezeti információs és
megfigyelőhálózatban való részvételéről szóló megállapodásnak az Európai Közösség
részéről történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 658 2 2004.10.8. Javaslat az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, Svájcnak az Európai
Környezetvédelmi Ügynökségben, valamint az európai környezeti információs és
megfigyelőhálózatban való részvételéről szóló megállapodásnak az Európai Közösség
részéről történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 604 2004.9.21. Javaslat a Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról
szóló 2002/883/EK tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra
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COM(2004) 652 2004.10.12. Javaslat az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi
rendeletre

COM(2004) 661 2004.10.13. Javaslat a Közösségnek az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a
Bolgár Köztársaság közötti Európa-megállapodás által létrehozott Társulási Tanácson
belüli, Bulgáriának a RAPEX-rendszerben az általános termékbiztonságról szóló, 2001.
december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő rész-
vételét illető álláspontjáról szóló tanácsi határozatra

COM(2004) 644 2004.10.8. Javaslat az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt
egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és
értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi
rendeletre

COM(2004) 451 2004.6.28. Javaslat az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK tanácsi rendelet módo-
sításáról szóló tanácsi rendeletre

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