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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2004) 580 2004.9.6. A bizottság közleménye az európai parlamentnek és a tanácsnak a
tagállamoknak és a Bizottságnak a strukturális alapok és a Kohéziós
Alap megosztott igazgatásával kapcsolatos felelőssége A jelenlegi
helyzet és a 2006 utáni új programozási időszakra vonatkozó pers-
pektívák

COM(2004) 626 2004.9.29. A bizottság közleménye a tanácshoz és az európai parlamenthez
Külső támogatási eszközök a 2007–2013. évekre szóló jövőbeli
pénzügyi tervben

COM(2004) 811 2005.1.11. Zöld könyv a gazdasági migráció kezelésének európai uniós megkö-
zelítéséről

COM(2005) 8 2005.1.27. Bizottsági közlemény a 2003-2005. évi átfogó gazdaságpolitikai
iránymutatások második végrehajtási beszámolója

COM(2005) 10 2005.1.25. Fehér könyv a büntetőítéletekre vonatkozó információcseréről, és
ezeknek az Európai Unión belüli hatályáról

COM(2005) 14 2005.1.27. A bizottság közleménye a tanácsnak, az európai parlamentnek, az
európai gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók bizottsá-
gának: Együttes jelentés a szociális védelemről és a társadalmi integ-
rációról (tervezet)

COM(2005) 15 2005.1.26. A bizottság munkaprogramja a 2005: Évre Az elnök közleménye
Wallström alelnökkel egyetértésben

COM(2005) 26 2005.2.10. A bizottság jelentése a tanácsnak, az európai parlamentnek, az
európai számvevőszéknek, a gazdasági és szociális bizottságnak és a
régiók bizottságának: Tempus-jelentés 2002 és 2003

COM(2005) 50 2005.2.17. A bizottság jelentése az európai parlamentnek és a tanácsnak a
banánpiac közös szervezésének működéséről

COM(2005) 64 2005.3.1. A bizottság jelentése: 2003. évi jelentés a phare-programról és a
ciprusnak, máltának és törökországnak nyújtott előcsatlakozási
eszközökről

COM(2005) 65 2005.3.1. Zöld könyv: Öröklés és végrendelet

COM(2005) 76 2005.3.7. A bizottság közleménye a tanácsnak és az európai parlamentnek:
Európai Növekedési Kezdeményezés Koncepció a TEN közlekedési
projektek EU hitelgarancia eszközének kialakításáról

COM(2005) 78 2005.3.11. A bizottság közleménye: Közösségi polgári légügyi politika a Kínai
Népköztársasággal szemben – az együttműködés erősítése és a
piacok megnyitása

COM(2005) 79 2005.3.11. A bizottság közleménye – A Közösség légi közlekedéssel kapcsola-
tos külpolitikája cselekvési programjának kidolgozásáról

COM(2005) 82 2005.3.14. Zöld könyv a házasság felbontására vonatkozó ügyekben alkalma-
zandó jogról és joghatóságról

COM(2005) 118 2005.4.6. A bizottság közleménye – A tudás Európai Kutatási Térségének
(EKT) építése a növekedés érdekében

2005.5.24. C 125/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 127 1 2005.4.6. A bizottság közleménye az európai parlamentnek és a tanácsnak az
euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló „Periklész-program”
végrehajtásáról és folytatásáról

COM(2005) 141 1 2005.4.12. Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról
(2005-2008) melynek része a következő: A bizottság ajánlása (az
EK-Szerződés 99. cikke értelmében) a tagállamok és a Közösség
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról

COM(2005) 150 2005.4.21 A bizottság közleménye a tanácsnak az OECD gazdasági és fejlesz-
tési vizsgálóbizottságának az EK gazdaságpolitikáira vonatkozó vizs-
gálatának létrehozása az euróövezeti felméréssel párhuzamosan

COM(2005) 178 2005.5.2. A bizottság jelentése az európai parlamentnek és a tanácsnak álta-
lános jelentés az előcsatlakozási támogatásokról (PHARE – ISPA –
SAPARD) 2003-ban

COM(2005) 476 2005.4.12. A bizottság közleménye Szerbia és Montenegrónak az Európai
Unióval a stabilizációs és társulási megállapodásról folytatott tárgya-
lásokra való felkészültségéről

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

2005.5.24.C 125/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


