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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2007/C 181/02)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 559 1 2006.9.29. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság között létrejött, a
megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló
Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének a Közösség ré-
széről történő aláírásáról

COM(2006) 559 2 2006.9.29. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság között létrejött, a
megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló
Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadásáról –

PECA

COM(2006) 561 2006.10.2. Javaslat: A Tanács határozata az EU-Dél-afrikai együttműködési
Tanácsban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint
másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi,
fejlesztési és együttműködési megállapodás (KFEM) vonatkozó
mellékleteinek néhány autóipari termékre vonatkozó vámok foko-
zatos megszüntetése és eltörlése érdekében történő módosításáról
szóló közösségi álláspontról

COM(2006) 572 1 2006.10.4. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és az Argentin
Köztársaság közötti megállapodás levélváltás formájában történő
megkötéséről

COM(2006) 572 2 2006.10.4. Javaslat: A Tanács rendelete az 1994. évi GATT XXIV. cikkének
6. pontja alapján folytatott tárgyalásokat követően az Európai
Közösség által megkötött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a
vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtari-
fáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és
kiegészítéséről

COM(2006) 606 2006.10.13. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vitaminok,
ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő
hozzáadásáról szóló …/…/EK rendelet módosításáról

COM(2006) 655 2006.11.3. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a termékek
tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA) és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0559(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0559(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0561:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0572(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0572(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0606:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0655:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 683 2006.11.15. Javaslat: A Tanács rendelete az Indiából származó pamutféle
ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kiveté-
séről szóló 74/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2006) 731 2006.11.29. Javaslat: A Tanács határozata a Salvadornak nyújtott, a fenntartható
fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges
ösztönző előírás 2007. január 1-jét követő odaítéléséről

COM(2006) 752 1 2006.12.1. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Unió, az Európai Közösség,
a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a
Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról
és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

COM(2006) 752 2 2006.12.1. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Unió, az Európai Közösség,
a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a
Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírá-
sáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

COM(2006) 752 3 2006.12.1. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Unió, az Európai Közösség,
a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a
Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megköté-
séről

COM(2006) 752 4 2006.12.1. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Unió, az Európai Közösség,
a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a
Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a
schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkö-
téséről

COM(2006) 765 1 2006.12.6. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás
jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Ciprusi
Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztár-
saság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztár-
saság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén
Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevé-
tele céljából

COM(2006) 765 2 2006.12.6. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás
jegyzőkönyvének megkötéséről a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztár-
saság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a
Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

2007.8.3. C 181/3Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0683:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0731:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(03):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0752(04):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0765(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0765(02):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 777 1 2006.12.5. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti
gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai
Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő
jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2006) 777 2 2006.12.5. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti
gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai
Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő
jegyzőkönyv elfogadásáról

COM(2006) 791 2006.12.12. Javaslat: A Tanács irányelve az 1993. december 6-i 93/109/EK
tanácsi irányelvnek az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakó-
hellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az
európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó
egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról

COM(2006) 808 2006.12.18. Javaslat: A Tanács határozata az EK-Törökország Társulási Tanácsnak
a vámunió végső szakaszának megvalósításáról szóló 1/95 határo-
zata, valamint az EK-Törökország Társulási Tanácsnak az egyes
feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályozásról
szóló 1/97 határozata hatálya alá tartozó, a feldolgozott mezőgazda-
sági termékekre vonatkozó kereskedelmi engedmények tekintetében
az EK-Törökország Társulási Tanácsban képviselendő közösségi állás-
pontról

COM(2006) 826 2006.12.18. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
szilícium behozatalára a 398/2004/EK rendelettel kivetett végleges
dömpingellenes vámnak a Koreai Köztársaságban feladott, akár a
Koreai Köztársaságból származóként, akár nem ilyenként megjelölt
szilícium behozatalára történő kiterjesztéséről

COM(2006) 827 2006.12.19. Javaslat: A Tanács rendelete a burgonyakeményítő-gyártási kvóta-
rendszer létrehozásáról szóló 1868/94/EK tanácsi rendelet módosítá-
sáról

COM(2006) 829 2006.12.18. Javaslat: A Tanács rendelete a kettős felhasználású termékek és tech-
nológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakítá-
sáról

COM(2006) 908 2006.12.22. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a növényi és
állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok
felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határér-
tékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végre-
hajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

COM(2006) 925 2006.12.22. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az európai
biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló
91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

COM(2006) 732 2006.11.27. Javaslat: A Tanács határozata a közös halászati politika alapján
történő regionális tanácsadó testületek felállításáról szóló
2004/585/EK határozat módosításáról

2007.8.3.C 181/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0777(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0777(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0791:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0808:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0826:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0827:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0829:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0908:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0925:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0732:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2006) 818 2006.12.20. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK
irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre
történő kiterjesztése céljából történő módosításáról

COM(2007) 9 2007.1.16. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről a Moldovai Köztársaság
közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a
Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírá-
sáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 18 2007.1.31. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a benzinre, a
dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, ille-
tőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következ-
tében kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellen-
őrzését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a
98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált
tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki előírások tekintetében az
1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 72 2007.2.28. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az
Európai Uniónak a fejlesztési politika keretében zajló munkameg-
osztásra vonatkozó magatartási kódexéről

COM(2007) 52 2007.3.13. Javaslat: A Tanács irányelve a 2003/96/EK irányelvnek a kereskedelmi
célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatása különös rendelkezé-
seinek kiigazítása, valamint az ólommentes benzin és az üzem-
anyagként használt gázolaj adóztatásának koordinálása tekintetében
történő módosításáról

COM(2007) 90 2007.3.6. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai
Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdé-
sének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek
terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről
szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

COM(2007) 91 2007.3.6. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a részvénytársa-
ságok egyesüléséről szóló 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a rész-
vénytársaságok szétválásáról szóló 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a
független szakértő által egyesülés vagy szétválás alkalmával készí-
tendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módo-
sításáról

COM(2007) 92 2007.3.9. Javaslat: A Tanács rendelete 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

COM(2007) 122 2007.3.20. Javaslat: A Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról
szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról

2007.8.3. C 181/5Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0818:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0009:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0018:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0072:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0052:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0090:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0091:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0092:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0122:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 129 2007.4.2. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a húsra és
állatállományra vonatkozó statisztikákról

COM(2007) 132 2007.3.26. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról

COM(2007) 133 2007.3.26. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatla-
kozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 134 1 2007.3.23. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és az Egyesült
Arab Emírségek között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről
létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 134 2 2007.3.23. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és az Egyesült
Arab Emírségek között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről
létrejött megállapodás megkötéséről

COM(2007) 137 2007.3.27. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó kézi
emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára alkalmazandó
dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának
megszüntetéséről

COM(2007) 138 2007.3.22. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatla-
kozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és
ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 139 2007.3.22. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról

COM(2007) 141 2007.3.30. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről a Türkmén Köztársaság
közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a
Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv elfoga-
dásáról

COM(2007) 142 2007.3.28. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0129:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0132:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0133:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0134(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0134(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0137:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0138:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0139:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0141:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0142:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 143 2007.3.30. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatla-
kozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2007) 144 2007.3.28. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészről a Türkmén Köztársaság közötti partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és
Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevé-
tele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról

COM(2007) 149 2007.3.28. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az EU Szolida-
ritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között
létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékony-
ságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi
megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről

COM(2007) 151 1 2007.3.30. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Panamai
Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött
megállapodás aláírásáról

COM(2007) 151 2 2007.3.30. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Panamai
Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött
megállapodás megkötéséről

COM(2007) 156 2007.3.27. Javaslat: A Tanács rendelete az Ukrajnából származó ammónium-
nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a
384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti
hatályvesztési felülvizsgálatot követően történő kivetéséről

COM(2007) 159 2007.3.30. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális
biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkaválla-
lókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról
szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2007) 166 2007.3.29. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából
származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó végleges dömping-
ellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedé-
séről

COM(2007) 169 2007.4.3. Javaslat: A Tanács rendelete az Atlanti-óceán keleti részén és a
Földközi-tengerben élő kékúszójú tonhalállományra vonatkozó több-
éves helyreállítási terv létrehozásáról

COM(2007) 177 2007.4.11. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Japán
Kormány közötti, vámügyi együttműködésről és vámügyekben
történő kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás
megkötéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0143:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0144:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0149:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0151(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0151(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0156:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0159:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0166:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0169:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0177:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 181 2007.4.12. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség,
másrészről a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partner-
ségi megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi
ellentételezésnek a 2006. szeptember 16-tól 2012. szeptember 15-ig
terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideig-
lenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megálla-
podás megkötéséről

COM(2007) 191 2007.4.17. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Ukrajna
kormánya közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megál-
lapodás megkötéséről

COM(2007) 192 2007.4.17. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mező-
gazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek
elhelyezéséről (kodifikált szöveg)

COM(2007) 193 2007.4.17. Javaslat: A Tanács rendelete az Ukrajnából származó egyes acélter-
mékek importjára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

COM(2007) 197 1 2007.4.18. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösségek és Ukrajna
közötti, visszafogadásról szóló megállapodás aláírásáról

COM(2007) 197 2 2007.4.18. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösségek és Ukrajna
közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről

COM(2007) 176 1 2007.4.10. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Brazil Szövet-
ségi Köztársaság között, valamint az Európai Közösség és a Thaiföldi
Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyez-
mény (1994. évi GATT) XXVIII. cikkének megfelelően a baromfihús
tekintetében megállapított engedmények módosításáról szóló, kölcsö-
nösen elfogadott jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodások
megkötéséről

COM(2007) 176 2 2007.4.10. Javaslat: A Tanács rendelete az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján
folytatott tárgyalásokat követően az Európai Közösség által megkö-
tött megállapodások végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK
rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

COM(2007) 179 2007.4.11. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság
közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás 76. és
98. cikkének végrehajtására vonatkozó, a társulási tanácson belüli
közösségi álláspontról

COM(2007) 189 1 2007.4.17. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Kirgiz Köztár-
saság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött
megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 189 2 2007.4.17. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Kirgiz Köztár-
saság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött
megállapodás megkötéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0181:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0191:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0192:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0193:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0197(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0197(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0176(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0176(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0179:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0189(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0189(02):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 194 2007.4.17. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az állati eredetű
élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradék-
anyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárá-
sokról és a 2377/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 198 2007.4.20. Javaslat: A Tanács határozata a tagállamok kormányainak a Tanács
keretében ülésező képviselői között a felülvizsgált AKCS-EK partner-
ségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra
vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi
támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének
hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyúj-
tandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló, 2006. július 17-i belső
megállapodás módosításáról

COM(2007) 201 2007.4.20. Javaslat: A Tanács rendelete az 1941/2006/EK, a 2015/2006/EK és a
41/2004/EK rendeletnek a bizonyos halállományokra vonatkozó
halászati lehetőségek és kapcsolódó feltételek tekintetében történő
módosításáról

COM(2007) 202 2007.4.20. Javaslat: A Tanács rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termé-
kekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitá-
sáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 204 2007.4.24. Javaslat: A Tanács határozata Bulgária és Románia csatlakozási
okmánya I. mellékletének módosításáról

COM(2007) 209 2007.4.24. Javaslat: A Tanács (EK, Euratom) rendelete az Európai Közösségek
tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalma-
zott súlyozási együtthatók kiigazításáról

COM(2007) 211 2007.4.25. Ajánlás: A Tanács határozata Bulgáriának és Romániának az Európai
Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az informatika vámügyi
alkalmazásáról szóló, 1995. július 26-i egyezményhez való csatlako-
zásáról

COM(2007) 213 2007.4.25. Ajánlás: A Tanács határozata Bulgáriának és Romániának a Tanács
által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően
létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi
jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezményhez történő csatlako-
zásáról

COM(2007) 214 2007.4.25. Ajánlás: A Tanács határozata Bulgáriának és Romániának az Európai
Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a vezetéstől való eltil-
tásról szóló, 1998. június 17-i egyezményhez való csatlakozásáról

COM(2007) 215 2007.4.25. Ajánlás: A Tanács határozata Bulgáriának és Romániának az Európai
Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Rendőrségi
Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i egyezményhez
(Europol-egyezmény) való csatlakozásáról

COM(2007) 216 2007.4.25. Ajánlás: A Tanács határozata Bulgáriának és Romániának az Európai
Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, a vámigazgatási szervek
közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, 1997.
december 18-i egyezményhez történő csatlakozásáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0194:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0198:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0201:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0202:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0204:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0209:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0211:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0213:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0214:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0215:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0216:HU:NOT
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COM(2007) 217 2007.4.25. Ajánlás: A Tanács határozata Bulgáriának és Romániának a szer-
ződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980.
június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez tör-
ténő csatlakozásáról

COM(2007) 218 2007.4.25. Ajánlás: A Tanács határozata Bulgáriának és Romániának az Európai
Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja
alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagál-
lamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló,
1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról

COM(2007) 219 1 2007.4.26. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Jordán Hasi-
mita Királyság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létre-
jött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 219 2 2007.4.26. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Jordán Hasi-
mita Királyság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létre-
jött megállapodás megkötéséről

COM(2007) 221 1 2007.4.26. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Vietnami
Szocialista Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedés bizonyos
kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazá-
sáról

COM(2007) 221 2 2007.4.26. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Vietnami
Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos
kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről

COM(2007) 222 2007.4.25. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségnek a 9. Európai Fejlesztési
Alap hosszú távú fejlesztési kerete tartaléka egy részének a 9. EFA
regionális együttműködési és integrációs keretén belül az AKCS-n
belüli együttműködést szolgáló allokációba történő átcsoportosítá-
sára irányulóan az AKCS-EK Miniszterek Tanácsán belül elfogadandó
álláspontjáról

COM(2007) 224 2007.4.26. Javaslat: A Tanács határozata az afrikai békeprogram célkitűzéseire
nyújtandó, a Bizottság által kezelendő kétoldalú kiegészítő hozzájá-
rulások engedélyezésére vonatkozó, a Közösség által az AKCS-EK
Miniszterek Tanácsában elfogadandó álláspontról

COM(2007) 229 2007.4.26. Javaslat: A Tanács rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedé-
sekről szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 236 2007.5.7. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mező-
gazdasági vagy erdészeti traktorok visszapillantó tükreiről (kodifikált
szöveg)

COM(2007) 238 2007.5.7. Javaslat: A Tanács határozata az Olasz Köztársaságnak a közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv
26. cikke (1) bekezdése a) pontjától és 168. cikkétől eltérő intézke-
dések alkalmazására történő felhatalmazásáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0217:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0218:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0219(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0219(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0221(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0221(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0222:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0224:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0229:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0236:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0238:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 241 2007.5.10. Javaslat: A Tanács rendelete az innovatív gyógyszerek kutatására
irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozá-
sáról

COM(2007) 243 2007.5.15. Javaslat: A Tanács rendelete a beágyazott számítástechnikai rendsze-
rekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító
„ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról

COM(2007) 245 2007.5.10. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete gazdaságszerke-
zeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló
felmérésről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

COM(2007) 251 2007.5.15. Javaslat: A Tanács határozata a közös hozzáadottértékadó-rend-
szerről szóló, 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének
d) pontjától eltérő rendelkezéseket magában foglaló megállapodás
Svájccal való megkötésének Ausztria részére történő engedélyezé-
séről (Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

COM(2007) 252 2007.5.14. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösségeknek a Vámigaz-
gatások Világszervezetéhez történő csatlakozásáról és a tagságból
eredő jogok és kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról

COM(2007) 254 2007.5.16. Javaslat: A Tanács rendelete az egyes ipari, mezőgazdasági és halá-
szati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm
vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet
módosításáról

COM(2007) 58 1 2007.2.15. Javaslat: A Tanács irányelve az egyes emberi fogyasztásra szánt,
részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló 2001/114/EK
irányelv módosításáról

COM(2007) 58 2 2007.2.15. Javaslat: A Tanács rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezé-
séről szóló 1255/1999/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 58 3 2007.2.15. Javaslat: A Tanács rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezé-
sének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítő szabályairól szóló
2597/97/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 78 2007.2.22. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében a Tanács közös állás-
pontjának az Európai Parlament által az alábbi javaslat vonatkozá-
sában tett módosításairól az Európai Parlament és a Tanács irányelve
a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv,
valamint a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a
vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági
tanúsítványról szóló 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0241:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0243:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0245:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0251:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0252:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0254:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0058(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0058(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0058(03):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0078:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 79 2007.2.22. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében a nemzetközi vasúti
forgalomban utazó utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló az
Európai Parlament és a Tanács rendelet javaslatra vonatkozó tanácsi
közös álláspontra irányuló európai parlamenti módosításokról

COM(2007) 80 2007.2.22. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdése c) pontja alapján vonatkozó tanácsi közös
álláspontra irányuló európai parlamenti módosításokról – Javaslat:
Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közösségi vasúti rend-
szereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők
minősítéséről

COM(2007) 102 2007.3.12. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a speciális „Az erőszak elleni küzdelem (Daphne III)” című
programnak (2007–2013) az „Alapvető jogok és jogérvényesülés”
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó általános program része-
ként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2007) 126 2007.3.14. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése
harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlamentnek
a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Róma II.”) irányuló javas-
latra vonatkozó tanácsi közös állásponttal kapcsolatos módosítá-
sairól

COM(2007) 150 2007.3.23. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében az
egészségügy területén második közösségi cselekvési program
(2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ha-
tározat elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról

COM(2007) 152 2007.3.23. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a
Tanácsnak a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén
nyújtandó közösségi pénzügyi támogatással kapcsolatos általános
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rende-
let elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról

COM(2007) 157 2007.3.30. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség,
másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya
között létrejött megállapodás 4. jegyzőkönyvének módosításával kap-
csolatos közösségi álláspontról

COM(2007) 170 2007.3.29. Módosított javaslat: A 89/552/EGK tanácsi irányelvet módosító
európai parlamenti és tanácsi irányelv a tagállamok törvényi, rende-
leti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós
műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek
összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról
(Audiovizuális médiaszolgáltatások határok nélkül)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0079:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0080:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0102:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0126:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0150:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0152:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0157:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0170:HU:NOT
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COM(2007) 205 2007.4.20. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
Tanácsnak a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az egyes higanytar-
talmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekin-
tetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvjavaslat elfogadásáról szóló közös álláspontjáról

COM(2007) 294 2007.5.25. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek az EK-Szerződés
251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a
Tanácsnak a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az egyes higanytar-
talmú mérőeszközök forgalomba hozatalát érintő korlátozások tekin-
tetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvjavaslat elfogadásáról szóló közös álláspontjáról

Ezek a szövegek az EUR-Lexen hozzáférhetők: http://eur-lex.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0205:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0294:HU:NOT

