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BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2008/C 4/03)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 426 1 2007.7.18. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Montenegrói
Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok
kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról

COM(2007) 426 2 2007.7.18. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Montenegrói
Köztársaság közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok
kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről

COM(2007) 436 2007.10.17. Javaslat: a Tanács rendelete az egyes ESZAK- és EK-acéltermékek
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe
történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer) szóló 152/2002/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 437 2007.10.17. Javaslat: a Tanács határozata az EK – Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaság Stabilizációs és Társulási Tanácsnak a stabilizációs és
társulási megállapodás (acéltermékekről szóló) 2. jegyzőkönyvét
módosító határozatával kapcsolatos közösségi álláspontról

COM(2007) 487 1 2007.9.4. Javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti
euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztár-
saság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembe-
vétele céljából történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 487 2 2007.9.4. Javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti
euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Bolgár Köztár-
saság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembe-
vétele céljából történő megkötéséről

COM(2007) 488 1 2007.9.3. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Moldovai
Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok
kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírásáról

COM(2007) 488 2 2007.9.3. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Moldovai
Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok
kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0426(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0426(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0436:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0437:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0487(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0487(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0488(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0488(02):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 491 2007.9.3. Javaslat: a Tanács határozata a Holland Királyságnak a közös hozzáa-
dottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől
eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról (Csak a
holland nyelvű szöveg hiteles)

COM(2007) 492 2007.9.3. Javaslat a Tanács rendelete a bizonyos halállományokra és halállo-
mánycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati
lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő
meghatározásáról

COM(2007) 495 2007.9.4. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, és másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-
mediterrán légiközlekedési megállapodást a Bolgár Köztársaság és
Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegy-
zőkönyv megkötéséről

COM(2007) 497 2007.9.5. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Marokkói
Királyság között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről
létrejött megállapodást a Bolgár Köztársaság és Románia európai
uniós csatlakozására való tekintettel módosító jegyzőkönyv megköté-
séről

COM(2007) 499 2007.9.5. Javaslat a Tanács határozata a Nemzetközi Kakaótanácsban a 2001.
évi, kakaóról szóló nemzetközi megállapodás hatályának meghosz-
szabbításával kapcsolatban a Közösség által képviselendő álláspontról

COM(2007) 504 1 2007.9.5. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Moldovai
Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek vissza-
fogadásáról szóló megállapodás aláírásáról

COM(2007) 504 2 2007.9.5. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Moldovai
Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek vissza-
fogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

COM(2007) 508 1 2007.9.11. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata a személyek
külső határokon történő, egyes dokumentumoknak Bulgária, a Cseh
Köztársaság, Ciprus, Lettország, Magyarország, Málta, Lengyelország,
Románia, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás
céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú
elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének beveze-
téséről

COM(2007) 508 2 2007.9.11. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata a személyek
külső határokon történő, Svájc és Liechtenstein által a területükön
történő átutazás céljából kiadott egyes tartózkodási engedélyeknek a
tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése
egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló 896/2006/EK határo-
zat módosításáról

COM(2007) 509 2007.9.11. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 95/50/EK
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekinte-
tében történő módosításáról

COM(2007) 510 2007.9.10. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a mértékegysé-
gekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
80/181/EGK irányelv módosításáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0491:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0492:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0495:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0497:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0499:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0504(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0504(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0508(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0508(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0509:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0510:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 513 2007.9.11. Javaslat: a Tanács rendelete az Amerikai Egyesült Államokból, a Kínai
Népköztársaságból és Tajvanról származó peroxoszulfátok (perszul-
fátok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kiveté-
séről, valamint a behozatalra kivetett ideiglenes vám végleges besze-
déséről

COM(2007) 514 2007.9.12. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata a több tagállam
által indított, a kutatást és fejlesztést végző KKV-k támogatását célzó
kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről

COM(2007) 515 2007.9.12. Javaslat a Tanács határozata a 168/2007/EK rendeletnek az Európai
Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének
elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról

COM(2007) 517 2007.9.13. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és az Orosz Föde-
ráció közötti, egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megálla-
podás megkötéséről

COM(2007) 518 2007.9.13. Javaslat: a Tanács rendelete az Orosz Föderációból származó egyes
acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről

COM(2007) 520 2007.9.13. Javaslat a Tanács rendelete az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizá-
ciós és társulási megállapodás és az egyrészről az Európai Közösség,
másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes megálla-
podás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

COM(2007) 521 2007.9.13. Javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizá-
ciós és társulási megállapodáshoz csatolt, Montenegró közösségi
programokban való részvételére vonatkozó általános elveiről szóló
8. jegyzőkönyvének ideiglenes alkalmazásáról

COM(2007) 522 2007.9.13. Javaslat a Tanács határozata az EK–Montenegró ideiglenes bizott-
ságban annak eljárási szabályzatára, és benne az EK–Montenegró
albizottságok feladatkörére és rendszerére vonatkozó közösségi állás-
pontról

COM(2007) 523 2007.9.13. Javaslat: a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rend-
szerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelettől a 2008. évi
területpihentetés tekintetében való eltérésről

COM(2007) 525 2007.9.17. Javaslat a Tanács rendelete az euro pénzhamisítás elleni védelméhez
szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK tanácsi
rendelet módosításáról

COM(2007) 526 2007.9.13. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata az EU Szolidari-
tási 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
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0513:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0514:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0515:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0517:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0518:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0520:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0521:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0522:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0523:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0525:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0526:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 528 2007.9.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos
energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló
2003/54/EK irányelv módosításáról

COM(2007) 529 2007.9.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv
módosításáról

COM(2007) 530 2007.9.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Energiaszabá-
lyozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról

COM(2007) 531 2007.9.19. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a villamos
energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalma-
zandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet
módosításáról

COM(2007) 532 2007.9.19. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a földgázszállító
hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK ren-
delet módosításáról

COM(2007) 549 2007.9.19. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a költségvetési
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményessé-
géről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a
többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 550 2007.9.14. Javaslat: a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
integrált elektronikus kompakt fénycsövek behozatalára vonatkozó
dömpingellenes vámoknak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének
(2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatát követő kiveté-
séről és a Vietnami Szocialista Köztársaságban, a Pakisztáni Iszlám
Köztársaságban és a Fülöp-szigeteki Köztársaságban feladott ugyan-
ilyen termékre történő kiterjesztéséről

COM(2007) 559 2007.10.2. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a 76/769/EGK
tanácsi irányelvnek az egyes veszélyes anyagok és készítmények,
2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenil-diizo-
cianát, ciklohexán és ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és
felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról (A
76/769/EGK tanácsi irányelv módosítása)

COM(2007) 560 2007.10.3. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács a gyalogosok és és más
veszélyeztetett úthasználók védelméről

COM(2007) 561 2007.10.2. Javaslat: a Tanács rendelete a Tajvanból származó írható kompakt
lemezek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám kivetéséről
szóló, 2002. június 13-i 1050/2002/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről és a vám visszafizetéséről vagy elengedéséről, vala-
mint az Indiából származó írható kompakt lemezek behozatalára
vonatkozó kiegyenlítő vám kivetéséről szóló, 2003. június 2-i
960/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, a vám
visszafizetéséről vagy elengedéséről és az arra vonatkozó eljárás
megszüntetéséről

COM(2007) 563 2007.10.3. Javaslat a Tanács határozata a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény
különleges koordinátorának kinevezéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0528:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0529:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0530:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0531:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0532:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0549:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0550:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0559:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0560:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0561:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0563:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 564 2007.10.2. Javaslat: a Tanács rendelete az Oroszországból származó egyes vas-
vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó végleges
dömpingellenes vám kivetéséről, és a Thaiföldről és Törökországból
származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára vonat-
kozó dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről

COM(2007) 566 2007.10.4. Javaslat: a Tanács rendelete az Indiából származó polietilén-tereftalát
(PET) fólia behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámnak a
384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti
hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről és az ilyen behoza-
talok 11. cikk (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgála-
tának lezárásáról

COM(2007) 570 2007.10.5. Javaslat a Tanács rendelete a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rende-
letnek a bizonyos halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek
és kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról

COM(2007) 572 2007.10.8. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kedvtelésből
tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-
egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendeletnek az
átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosítá-
sáról

COM(2007) 576 2007.10.9. Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és az Indiai Köztár-
saság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési
megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás megkötéséről

COM(2007) 579 2007.10.9. Javaslat a Tanács határozata az Európai Közösség és a Bissau-guineai
Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt
halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007.
június 16-tól 2011. június 15-ig terjedő időszakra történő megállapí-
tásáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötéséről

COM(2007) 580 2007.10.9. Javaslat a Tanács rendelete az Európai Közösség és a Bissau-guineai
Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről

COM(2007) 585 2007.10.10. Javaslat a Tanács rendelete a mennyiségi kontingensek kezelésére
vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról (kodifikált szöveg)

COM(2007) 586 2007.10.9. Javaslat a Tanács határozata a géntechnológiával módosított kukorica
(Zea mays L. MON810 vonal) ausztriai használatának és értékesíté-
sének a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti
ideiglenes tilalmáról

COM(2007) 587 2007.10.11. Javaslat a Tanács irányelve dohánygyártmányokra alakalmazott jöve-
déki adó szerkezetéről és adókulcsáról (kodifikált szöveg)

COM(2007) 588 2007.10.11. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mező-
gazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőire ható zajszintről (kodi-
fikált szöveg)
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0564:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0566:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0570:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0572:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0576:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0579:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0580:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0585:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0586:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0587:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0588:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 589 2007.10.9. Javaslat a Tanács határozata a géntechnológiával módosított kukorica
(Zea mays L. T25 vonal) ausztriai használatának és értékesítésének a
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ideiglenes
tilalmáról

COM(2007) 590 2007.9.11. Javaslat a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező
képviselőinek határozata a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzes-
zközei terhére történő kötelezettségvállalások határidejének meghatá-
rozásáról szóló, 2005. május 30-i 2005/446/EK határozat módosítá-
sáról

COM(2007) 593 2007.10.10. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hidrogénü-
zemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv
módosításáról

COM(2007) 594 2007.10.12. Javaslat a Tanács határozata Bulgária és Románia csatlakozási
okmánya VIII. mellékletének kiigazításáról

COM(2007) 595 2007.10.15. Javaslat a Tanács rendelete a Bizottságnak az Európai Közösség és
harmadik országok között létrejött halászati partnerségi megállapo-
dások jegyzőkönyveire vonatkozó módosítások jóváhagyására
történő felhatalmazásáról

COM(2007) 596 2007.10.15. Javaslat: a Tanács határozata az áruk TIR-igazolvánnyal történő
nemzetközi árufuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi
TIR-egyezmény) módosításához a Közösség által elfoglalt állás-
pontról

COM(2007) 600 2007.10.15. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálásáról

COM(2007) 610 2007.10.16. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tengerészek
képzésének minimumszintjéről (átdolgozott szöveg)

COM(2007) 611 2007.10.16. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata A 76/768/EGK,
a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelvek, a 2000/53//EK, a
2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvek módosításáról (azoknak) az
anyagok és keverékek besorolására, címkézésére és csomagolására
vonatkozó …/…/EK rendeletben való egységesítése céljából, valamint
a 67/548/EGK irányelv és az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

COM(2007) 613 2007.10.17. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 648/2004/EK
rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK irányelv és az
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2007/EK rendelethez
való igazítása érdekében történő módosításáról

COM(2007) 614 2007.10.17. Javaslat: a Tanács rendelete a vámmentességek közösségi rendszeré-
nek létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról

COM(2007) 615 2007.10.17. Javaslat a Tanács rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról,
valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet
módosításáról

COM(2007) 619 2007.10.18. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamok által
kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biomet-
rikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi
rendelet módosításáról

COM(2007) 624 2007.10.16. Javaslat a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
dicián-diamid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám
kivetéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0589:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0590:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0593:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0594:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0595:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0596:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0600:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0610:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0611:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0613:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0614:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0615:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0619:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0624:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2007) 626 2007.10.17. Javaslat: a Tanács rendelete A Tanács 889/2005/EK rendelete (2003.
szeptember 29.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni
egyes korlátozó intézkedésekről

COM(2007) 629 2007.10.23. Javaslat a Tanács rendelete a Bangladesből származó rizs behozata-
láról szóló 3491/90/EGK rendelet módosításáról

COM(2007) 634 2007.10.23. Javaslat: a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről
származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Malajziából
származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó
eljárás megszüntetéséről szóló 1425/2006/EK tanácsi rendelet módo-
sításáról

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:52007PC0626:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0629:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007PC0634:HU:NOT

