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(Előkészítő jogi aktusok)

BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2005/C 125/05)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2004) 629 2004.9.29. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete a fejlesztési
együttműködés és a gazdasági együttműködés finanszírozási eszkö-
zének létrehozásáról

COM(2005) 28 2005.4.2. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete a jövedelmekre
és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC)
szóló 1177/2003/EK rendelet módosításáról

COM(2005) 36 2005.2.10. Javaslat a tanács rendelete a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi
cunami által sújtott országok részére történő hajóátadásokra vonat-
kozó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 60 1 2005.2.25. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és az Azerbajdzsán
Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létre-
jött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2005) 60 2 2005.2.25. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és az Azerbajdzsán
Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létre-
jött megállapodás megkötéséről

COM(2005) 66 2005.3.1. Javaslat a tanács rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági ren-
delet módosításáról

COM(2005) 71 2005.3.2. Javaslat a tanács rendelete a 3605/93/EK rendeletnek a túlzott hiány
esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok
minőségének tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 80 2005.3.10. Javaslat a tanács rendelete a Cseh Köztársaságból, Oroszországból,
Thaiföldről és Törökországból származó egyes vas- vagy acélkötelek
és -kábelek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről
és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről szóló
1601/2001/EK rendelet további módosításáról
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COM(2005) 81 2005.3.8. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete a Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról

COM(2005) 86 2005.3.14. Javaslat a tanács rendelete a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund
halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védel-
méről és az 1434/98/EK rendelet módosításáról

COM(2005) 89 2005.3.16. Javaslat a tanács irányelve a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadot-
térték-adó kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítésére, illetve az
adókijátszások és adókikerülések megakadályozására szolgáló egyes
intézkedések, valamint egyes, eltéréseket biztosító határozatok
megszüntetése tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 91 2005.3.17. Javaslat a tanács kerethatározata az Európai Unió más tagállamaiban
hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről

COM(2005) 95 2005.3.17. Javaslat a tanács határozata a Közösség részéről a Nemzetközi
Gabonatanácsban és az Élelmiszersegély Bizottságban képviselendő
álláspontról

COM(2005) 109 2005.4.4. Javaslat a tanács határozata a Német Szövetségi Köztársaságnak és a
Holland Királyságnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik
tanácsi irányelv 3. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való
felhatalmazásáról

COM(2005) 110 2005.4.4. Javaslat a tanács rendelete az Indiából származó széles spektrumú
antibiotikumok behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám
kivetéséről

COM(2005) 112 2005.4.5. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2005) 114 2005.4.5. Javaslat a tanács rendelete a Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából és
Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal (Thunnus
obesus) behozatalának tilalmára vonatkozó, 827/2004/EK rendelet
módosításáról, illetve az Egyenlítői-Guineából és Sierra Leonéból
származó kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus) behozatalának tilal-
mára vonatkozó 826/2004/EK rendelet, valamint a Sierra Leonéból
származó kardhal (Xiphias gladius) behozatalának tilalmára vonat-
kozó 828/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2005) 119 1 2005.4.6. Javaslat az európai parlament és a tanács határozata az Európai
Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékeny-
ségekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013)

COM(2005) 119 2 2005.4.6. Javaslat a tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség
(Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó
hetedik keretprogramjáról (2007–2011)
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COM(2005) 121 2005.4.6. Javaslat az európai parlament és a tanács határozata a versenyképes-
ségi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról

COM(2005) 126 2005.4.5. Javaslat tanácsi rendelet végleges dömpingellenes vám kivetéséről a
Kínai Népköztársaságból származó furfuraldehid behozatalára, a
384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti lejá-
rati vizsgálatot követően

COM(2005) 127 2 2005.4.6. Javaslat tanácsi határozatra az euro pénzhamisítás elleni védelmét
szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-
program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határo-
zat módosításáról és meghosszabbításáról

COM(2005) 127 3 2005.4.6. Javaslat tanácsi határozatra az euro pénzhamisítás elleni védelmét
szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-
program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határo-
zat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat
alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjeszté-
séről

COM(2005) 128 2005.4.6. Javaslat a tanács ek rendelete az Orosz Föderációból származó egyes
acéltermékek importjára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

COM(2005) 129 2005.4.6. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és az Orosz Föde-
ráció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megálla-
podás megkötéséről

COM(2005) 136 2005.4.14. Javaslat: a tanács irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 77/388/EGK irányelvnek a minimális általános adómérték
alkalmazásának időtartama vonatkozásában történő módosításáról

COM(2005) 141 2 2005.4.12. Javaslat a tanács határozata (az EK-Szerződés 128. cikke értelmében)
a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról

COM(2005) 144 2005.4.15. Javaslat a tanács rendelete a többek között a Kínai Népköztársa-
ságból származó elektronikus mérlegek (REM) behozatalára végleges
dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2605/2000/EK tanácsi rende-
let módosításáról

COM(2005) 145 1 2005.4.15. Javaslat: a tanács határozata az Európai Közösség és a Dán Királyság
közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, vala-
mint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló
44/2001/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek Dániára történő kiter-
jesztéséről szóló megállapodás aláírásáról
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COM(2005) 145 2 2005.4.15. Javaslat: a tanács határozata az Európai Közösség és a Dán Királyság
közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, vala-
mint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló
44/2001/EK tanácsi rendelet rendelkezéseinek Dániára történő kiter-
jesztéséről szóló megállapodás megkötéséről

COM(2005) 146 1 2005.4.18. Javaslat: a tanács határozata az Európai Közösség és a Dán Királyság
közötti, a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bíró-
sági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK
tanácsi rendelet rendelkezéseinek Dániára történő kiterjesztéséről
szóló megállapodás aláírásáról

COM(2005) 146 2 2005.4.18. Javaslat: a tanács határozata az Európai Közösség és a Dán Királyság
közötti, a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bíró-
sági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK
tanácsi rendelet rendelkezéseinek Dániára történő kiterjesztéséről
szóló megállapodás megkötéséről

COM(2005) 151 2005.4.20. Javaslat tanácsi irányelv a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről

COM(2005) 160 2005.4.25. Javaslat: a tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
szilícium behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések
ideiglenes részleges felülvizsgálatának megszüntetéséről

COM(2005) 161 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L. T25 vonal)
ausztriai felhasználásának és értékesítésének ideiglenes tilalmáról

COM(2005) 162 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a géntechnológiával módosított hibrid káposztarepce (Brassica
napus L. ssp. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) franciaországi
felhasználásának és értékesítésének ideiglenes tilalmáról

COM(2005) 164 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a Topas 19/2 fajta transzformációjából származó, géntechnológiával
módosított tavaszi vetésű káposztarepce (Brassica napus L. ssp. olei-
fera) görögországi felhasználásának és értékesítésének ideiglenes
tilalmáról

COM(2005) 165 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L. Bt 176
vonal) luxemburgi felhasználásának és értékesítésének ideiglenes
tilalmáról

COM(2005) 166 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a Topas 19/2 fajta transzformációjából származó, géntechnológiával
módosított tavaszi vetésű káposztarepce (Brassica napus L. ssp. olei-
fera) franciaországi felhasználásának és értékesítésének ideiglenes
tilalmáról
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COM(2005) 167 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L. Bt 176
vonal) németországi felhasználásának és értékesítésének ideiglenes
korlátozásáról

COM(2005) 169 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L. Bt 176
vonal) ausztriai felhasználásának és értékesítésének ideiglenes tilal-
máról

COM(2005) 173 2005.4.28. Javaslat a tanács rendelete az Ukrajnából származó szilícium-
karbidnak a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó
dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának
megszüntetéséről

COM(2005) 176 2005.4.29. Javaslat a tanács határozata a Feröer-szigetek halbetegségekkel kap-
csolatos vészhelyzeti intézkedési tervének jóváhagyása, valamint a
Feröer-szigeteknek az állatbetegségek közösségi bejelentő rend-
szerébe való felvétele tekintetében az 1/2001 számú határozat
módosításával kapcsolatos EK-Feröer-szigetek Vegyes Bizottságon
belüli közösségi álláspontról

COM(2005) 180 2005.4.29. Tervezet a tanács rendelete a szudáni Dárfúr térségében zajló konf-
liktusban a békefolyamatokat akadályozó és a nemzetközi jogot
sértő egyes személyekkel szemben meghatározott szigorító intézke-
dések bevezetéséről

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