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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2005/C 172/12)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 51 2 2005.2.17. Javaslat a tanács határozata az AKCS-EK Vízalap második részletére
felhasználandó, a 9. EFA keretén belül rendelkezésre álló feltételes 1
milliárd euro második, 250 millió eurós keretösszegének mozgósítá-
sáról

COM(2005) 51 3 2005.2.17. Javaslat a tanács határozata a 9. EFA keretében rendelkezésre álló
feltételes 1 milliárd euróból 18 millió eurónak Kelet-Timor nemzeti
indikatív programja 2006-2007 közötti költségeinek fedezésére
történő felhasználásáról és felszabadításáról

COM(2005) 51 4 2005.2.17. Javaslat a tanács határozata az afrikai, karibi és csendes-óceáni
országokkal való együttműködést célzó 9. Európai Fejlesztési Alap
keretében rendelkezésre álló feltételes egymilliárd euróból fennma-
radt 482 millió euro felhasználásáról és felszabadításáról

COM(2005) 51 5 2005.2.17. Javaslat a tanács határozata a hosszú távú fejlesztési keret tartalé-
kának és a kilencedik Európai Fejlesztési Alap beruházási konstruk-
ciója forrásainak az EU Energia kezdeményezés finanszírozására, a
nemzetközi árukockázat-kezelés finanszírozási programhoz való
hozzájárulásokra, az új EU takarmány-, élelmiszer- és növény-egész-
ségügyi szabályozáshoz történő hozzáigazítására, az Afrikai Unió
megerősítése és az „Oktatást mindenkinek” elnevezésű gyorsított
kezdeményezéshez való hozzájárulás céljára történő felhasználásáról
szóló határozatra vonatkozó, az AKCS-EK Miniszterek Tanácsa
ülésének keretén belül a Közösség által elfogadásra kerülő állás-
pontról

COM(2005) 51 6 2005.2.17. Javaslat a tanács határozata a Közösség által az AKCS-EK Minisz-
terek Tanácsán belül elfogadásra kerülő, a hosszú távú fejlesztési
keret felhasználásáról és a kilencedik Európai Fejlesztési Alap
beruházási konstrukciójából az AKCS-EU Vízalap második kiutalá-
sára fordítandó forrásokról szóló határozatra vonatkozó álláspontról

COM(2005) 106 2005.3.31. Javaslat a tanács rendelete az Európai Gyógyszerértékelő Ügynök-
ségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK rendelet módosításáról

COM(2005) 113 2005.4.6. Javaslat a tanács rendelete gyors intézkedési és felkészültségi eszköz
súlyos vészhelyzet esetére történő létrehozásáról
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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 115 2 2005.4.6. Javaslat az európai parlament és a tanács határozata az egészségügy
és a fogyasztóvédelem területén közösségi cselekvési program
(2007–2013) létrehozására

COM(2005) 116 2005.4.6. Javaslat az európai parlament és a tanács határozata a 2007–2013.
évi, aktív európai polgárságot támogató „Európai polgárokat” című
program létrehozásáról

COM(2005) 117 2005.4.6. Javaslat a tanács rendelete a közös halászati politika végrehajtására
és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létre-
hozásáról

COM(2005) 131 1 2005.4.8. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és az Izlandi
Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyi-
kében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, menedékjog
iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapo-
dáshoz csatolt jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2005) 131 2 2005.4.8. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és az Izlandi
Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyi-
kében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, menedékjog
iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására
vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapo-
dáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötéséről

COM(2005) 140 2005.4.14. Javaslat a tanács határozata egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről Románia közötti társulás létesítéséről
szóló Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekez-
désében meghatározott időszak meghosszabbításáról készített kiegé-
szítő jegyzőkönyv 3. cikkében rögzített feltételek teljesítéséről

COM(2005) 154 2005.4.20. Javaslat a tanács rendelete a költségvetési egyenleg felügyeletének
megerősítésérl és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolá-
sáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról

COM(2005) 168 2005.4.26. Javaslat a tanács határozata a 2001/18/EK irányelvvel összhangban
a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L. MON 810
vonal) ausztriai felhasználásának és értékesítésének ideiglenes tilal-
máról

COM(2005) 182 2005.5.4. Javaslat a tanács rendelete a Szudánnal szembeni egyes korlátozó
intézkedésekről szóló 131/2004/EK rendelet módosításáról

COM(2005) 183 1 2005.5.4. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és a Svájci Állam-
szövetség között a megfelelőségértékelés tekintetében létrejött
kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló
megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség által
történő aláírásáról

COM(2005) 183 2 2005.5.4. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és a Svájci Állam-
szövetség között a megfelelőségértékelés tekintetében létrejött
kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló
megállapodásnak az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
által történő megkötéséről
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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 185 1 2005.5.3. Javaslat a tanács határozata a Cotonouban 2000. június 23-án
egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről
az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megálla-
podást módosító megállapodásnak az Európai Közösség nevében
történő aláírásáról

COM(2005) 185 2 2005.5.3. Javaslat a tanács határozata a Cotonouban 2000. június 23-án
egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről
az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megálla-
podást módosító megállapodás megkötéséről

COM(2005) 187 2005.5.12. Javaslat a tanács rendelete az Európai Gazdasági Közösség és a
Comore-i Iszlám Szövetségi Köztársaság között a Comore-szigetek
partjainál folytatott tonhalhalászatról szóló megállapodásban előírt
halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellenszolgáltatásnak a 2005.
január 1-jétől2010. december 31-ig tartó időszakra történő megha-
tározásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

COM(2005) 190 1 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs
és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendeletnek
az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 190 2 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai Szak-
képzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rende-
letnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 190 3 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai Alap-
ítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról
szóló 1365/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekinte-
tében történő módosításáról

COM(2005) 190 4 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai
Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendeletnek
az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 190 6 2005.5.13. Javaslat a tanács rendelete a 40/94/EK rendeletnek a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő
módosításáról

COM(2005) 190 7 2005.5.13. Javaslat a tanács rendelete a 2100/94/EK rendeletnek a Közösségi
Növényfajta-hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő
módosításról

COM(2005) 190 8 2005.5.13. Javaslat a tanács rendelete az Európai Unió Szervei Fordítóközpont-
jának létrehozásáról szóló 2965/94/EK rendeletnek az igazgatói
hivatali idő tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 190 9 2005.5.13. Javaslat a tanács rendelete a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai
Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 1035/97/EK rende-
letnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról
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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 190 10 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete a 178/2002/EK
rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető
igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 190 11 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló
851/2004/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében
történő módosításáról

COM(2005) 190 12 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete a 726/2004/EK
rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója
hivatali idejének tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 190 13 2005.5.13. Javaslat a tanács rendelete az 1321/2004/EK rendeletnek az Európai
GNSS Ellenőrzési Hatóság vezérigazgatója hivatali idejének tekinte-
tében történő módosításáról

COM(2005) 190 14 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozá-
sáról szóló 2062/94/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekin-
tetében történő módosításáról

COM(2005) 190 15 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai
Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK
rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő
módosításáról

COM(2005) 190 16 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az
1592/2002/EK rendeletnek az Európai Repülésbiztonsági
Ügynökség ügyvezető igazgatója és igazgatói hivatali idejének tekin-
tetében történő módosításáról

COM(2005) 190 17 2005.5.13. Javaslat az európai parlament és a tanács rendelete az Európai
Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendeletnek az
ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról

COM(2005) 190 18 2005.5.13. Javaslat a tanács rendelete a 2007/2004/EK rendeletnek az Európai
Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója és
ügyvezetőigazgató-helyettese hivatali idejének tekintetében történő
módosításáról

COM(2005) 191 1 2005.5.13. Javaslat a tanács határozata az Európai Unió bővítését követően az
Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létre-
hozásáról szóló megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírá-
sáról

COM(2005) 191 2 2005.5.13. Javaslat a tanács határozata az Európai Unió bővítését követően az
Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létre-
hozásáról szóló megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének elfoga-
dásáról

COM(2005) 193 2005.5.17. Javaslat a tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
integrált elektronikus kompakt fénycső (CFL-i) behozataláról szóló
1470/2001/EK tanácsi rendelet által kivetett végleges dömpingel-
lenes intézkedések a Vietnámi Szocialista Köztársaságban, a Pakisz-
táni Iszlám Köztársaságban és a Fülöp-szigeteki Köztársaságban
feladott CFL-i behozatalára történő kiterjesztéséről
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Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2005) 194 2005.5.18. Javaslat a tanács rendelete a mezőgazdasági termékek ökológiai
termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmisze-
reken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosítá-
sáról

COM(2005) 197 2005.5.19. Javaslat a tanács rendelete a Kazahsztáni Köztársaságból származó
egyes acéltermékek importjára vonatkozó egyes korlátozások keze-
léséről

COM(2005) 222 2 2005.5.25. Javaslat a tanács határozata az Európai Atomenergia-közösségnek
(Euratom) a IV. generációs technológiákkal foglalkozó nemzetközi
fórum tagjai közötti, nukleáris kutatásra vonatkozó keretmegállapo-
dáshoz történő csatlakozásával kapcsolatos tárgyalásról

COM(2005) 226 2005.6.1. Javaslat a tanács határozata a fajtafenntartó tevékenységek harmadik
országokban végzett ellenőrzéseinek egyenértékűségéről

COM(2005) 238 2005.6.6. Javaslat a tanács rendelete a halászati megállapodás alapján
harmadik országok vizein folytatott halászat engedélyezésére vonat-
kozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 3317/94/EK
rendelet módosításáról

COM(2005) 254 2005.6.15. Javaslat a tanács rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termé-
kekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitá-
sáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK tanácsi rendelet módosítá-
sáról

COM(2005) 264 1 2005.6.21. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és Ausztrália
kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött
megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2005) 264 2 2005.6.21. Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és Ausztrália
kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött
megállapodás megkötéséről

COM(2005) 268 2005.6.21. Javaslat a tanács rendelete a többek között Algériából származó
karbamid- és ammóniumnitrát importjára vonatkozó végleges
dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1995/2000/EK tanácsi rende-
let új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről

COM(2005) 270 2005.6.23 Javaslat a tanács határozata az Európai Közösség és Ukrajna
kormánya közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megál-
lapodás megkötéséről

COM(2005) 271 2005.6.23 Javaslat a tanács rendelete az Ukrajnából származó egyes acélter-
mékek importjára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

COM(2005) 273 2005.6.21. Javaslat a tanács rendelete a Svájcból származó élő szarvasmarha-
félék behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitása
céljából autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról

COM(2005) 283 2005.6.27. Javaslat: a tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó kézi
emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes
vám végleges beszedéséről

COM(2005) 289 2005.6.21. Javaslat a tanács (ek, euratom) rendelete a Tanácsok 6/66/Euratom,
121/66/EGK rendeletének, a Tanácsok 7/66/Euratom, 122/66/EGK
rendeletének és a Tanácsok 174/65/EGK, 14/65/Euratom rendele-
tének hatályon kívül helyezéséről

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