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(Előkészítő jogi aktusok)

BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2008/C 202/05)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 8 2008.4.10. Javaslat: A Tanács rendelete a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvé-
nek 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK rendeletnek a
Cipruson lévő zöld vonalat átlépő árukra, szolgáltatásokra és szemé-
lyekre vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

COM(2008) 40 2008.1.30. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztók
élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról

COM(2008) 88 2008.3.13. Javaslat: A Tanács rendelete a Lengyelország számára a Balti-tenger
(25–32 alkörzet, közösségi vizek) tekintetében kiosztandó kvótáknak
a 2008 és 2011 közötti időszakra vonatkozó kiigazításáról

COM(2008) 98 2008.2.27. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjármű-
felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről
(kodifikált szöveg)

COM(2008) 100 2008.2.29. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács …/…/EK irányelve (…) a
gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról (átdol-
gozás)

COM(2008) 105 2008.2.26. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő
kiigazítás – Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a
vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irány-
elvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében
történő módosításáról

COM(2008) 106 2008.2.27. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az internetet
és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védel-
mére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról

COM(2008) 116 2008.2.29. Javaslat: A Tanács határozata a polgári és kereskedelmi ügyekben
irányadó bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok elismeré-
séről és végrehajtásáról szóló egyezménynek a Közösség részéről
történő megkötéséről

COM(2008) 121 2008.3.7. Javaslat: A Tanács rendelete a Koreai Köztársaságból származó,
DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert bizo-
nyos elektronikus mikroáramkörök behozatalára kivetett kiegyenlítő
vám hatályon kívül helyezéséről és az eljárás befejezéséről

2008.8.8.C 202/8 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0008:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0040:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0088:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0098:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0100:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0105:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0106:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0116:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0121:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 123 2008.3.4. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2001/82/EK
és a 2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalomba hozatali
engedélye feltételeinek módosítása tekintetében történő módosítá-
sáról

COM(2008) 124 2008.3.3. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete takarmány-alap-
anyagok forgalomba hozataláról és felhasználásáról

COM(2008) 129 2008.3.7. Javaslat: A Tanács rendelete egyes halászati termékek Kanári-szige-
tekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm közösségi
vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

COM(2008) 132 2008.3.11. Javaslat: A Tanács határozata az országhatáron átterjedő környezeti
hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ/EGB
egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyá-
sáról

COM(2008) 134 2008.3.11. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hajók által
okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók
bevezetéséről szóló 2005/35/EK irányelv módosításáról

COM(2008) 138 2008.3.10. Javaslat: A Tanács határozata a cotonoui megállapodás 96. cikke
alapján a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezá-
rásáról szóló 2005/321/EK határozat módosításáról

COM(2008) 139 1 2008.3.14. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamai, és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs
és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és
Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele
céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2008) 139 2 2008.3.14. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamai, és másrészről az Albán Köztársaság
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár
Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának
figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

COM(2008) 140 2008.3.14. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, és
másrészről az Albán Köztársaság közötti kereskedelemről és kereske-
delemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodáshoz
csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő
csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv
megkötéséről

COM(2008) 147 1 2008.3.17. Javaslat: A Tanács irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a Közösségen belüli ügyle-
tekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő
módosításáról

COM(2008) 147 2 2008.3.17. Javaslat: A Tanács rendelete az 1798/2003/EK rendeletnek a Közös-
ségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érde-
kében történő módosításáról

COM(2008) 148 2008.3.11. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
egyes kompresszorok behozatalára végleges dömpingellenes vám
kivetéséről

2008.8.8. C 202/9Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0123:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0124:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0129:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0132:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0134:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0138:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0139(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0139(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0140:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0147(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0147(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0148:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 149 2008.3.19. Javaslat: A Tanács irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki
követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia európai uniós csat-
lakozása miatt történő kiigazításáról

COM(2008) 151 2008.3.19. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti közle-
kedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtá-
sának elősegítéséről

COM(2008) 152 2008.4.16. 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 kiigazítása tekintetében történő módosítá-
sáról amelyet a Bizottság a 2006. május 17-i intézményközi megálla-
podás 48. pontja alapján terjesztett elő a Parlamentnek és a
Tanácsnak

COM(2008) 154 2008.3.27. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az élelmiszerek
és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós
oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (átdol-
gozás)

COM(2008) 155 2008.3.18. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok közötti gazdasági
partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2008) 156 2008.3.18. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai másrészről a CARIFORUM-államok közötti gazdasági
partnerségi megállapodás megkötéséről

COM(2008) 157 2008.3.27. Javaslat: A Tanács határozata a 2007. évi Nemzetközi Kávémegálla-
podásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és
megkötéséről

COM(2008) 159 2008.3.28. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a kreativitás és
innováció európai évéről (2009)

COM(2008) 161 2008.4.2. Javaslat: A Tanács rendelete – Az Európai Közösségek harmadik
országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerző-
déses alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb
tizenkilenc hónapos időszakra a két új tagállamban tisztségben
maradó tisztviselők egy részének javadalmazására 2007. július 1-jétől
alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról

COM(2008) 162 2008.4.2. Javaslat: A Tanács rendelete a 423/2004/EK rendeletnek a tőkehalál-
lomány helyreállítása tekintetében történő módosításáról, valamint a
2847/93/EGK rendelet módosításáról

COM(2008) 166 2008.4.1. Javaslat: A Tanács rendelete a Pakisztánból származó pamutféle
ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám
kivetéséről szóló 397/2004/EK rendelet módosításáról

COM(2008) 168 2008.4.3. Javaslat: A Tanács rendelete az egyedi mezőgazdasági intézkedések
kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló
1405/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az
1782/2003/EK rendelet helyesbítéséről

2008.8.8.C 202/10 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0149:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0151:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0152:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0154:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0155:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0156:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0157:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0159:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0161:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0162:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0166:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0168:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 170 1 2008.4.4. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség,
másrészről Új-Zéland kormánya közötti tudományos és technológiai
együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség
nevében történő aláírásáról

COM(2008) 170 2 2008.4.4. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség,
másrészről Új-Zéland kormánya közötti tudományos és technológiai
együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség
nevében történő megkötéséről

COM(2008) 171 2008.4.4. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik behozatalára az
1472/2006/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak
a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított ugyanezen
termék behozatalára – a Makaóból való származás bejelentésére
tekintet nélkül – történő kiterjesztéséről

COM(2008) 172 2008.4.7. Javaslat: A Tanács határozata a Közösségen kívüli projektekhez adott
hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási
Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló 2006/1016/EK tanácsi
határozat értelmében a közép-ázsiai országok jogosultságáról

COM(2008) 173 2008.4.4. Javaslat: A Tanács rendelete a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikké-
nek (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a
Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára vonatkozó,
Indiára, Thaiföldre, Indonéziára és Malajziára is kiterjesztett végleges
dömpingellenes vám kivetéséről

COM(2008) 174 2008.4.7. Javaslat: A Tanács határozata az Aarhusi Egyezmény 14. cikkének
értelmezése tekintetében az Európai Közösség nevében képviselendő
álláspont meghatározásáról

COM(2008) 176 2008.4.10. Javaslat: A Tanács határozata a Rotterdami Egyezmény
III. mellékletének módosítására irányuló javaslat tekintetében az
Európai Közösség nevében képviselendő álláspont meghatározásáról

COM(2008) 178 1 2008.4.9. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Izrael Állam
közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás
aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2008) 178 2 2008.4.9. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Izrael Állam
közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás
megkötéséről

COM(2008) 179 2008.4.9. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása a szakképzés
európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról

COM(2008) 180 2008.4.9. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az Európai
szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról

COM(2008) 182 1 2008.4.8. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösségek és tagállamaik,
valamint Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási
megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról

2008.8.8. C 202/11Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0170(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0170(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0171:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0172:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0173:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0174:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0176:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0178(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0178(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0179:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0180:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0182(01):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 182 2 2008.4.8. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az egyrészről az Európai
Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina
közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről

COM(2008) 183 2008.4.8. Javaslat: A Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség és
másrészről Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemről és
kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás
megkötéséről

COM(2008) 184 2008.4.8. Javaslat: A Tanács rendelete az egyrészről az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs
és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia
és Hercegovina közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonat-
kozó egyes eljárásokról

COM(2008) 185 2008.4.8. Javaslat: A Tanács határozata az EK–Bosznia és Hercegovina ideig-
lenes bizottságban annak eljárási szabályzatára, és benne az
EK–Bosznia és Hercegovina albizottságok feladatkörére és rendsze-
rére vonatkozó közösségi álláspontról

COM(2008) 188 2008.4.14. Javaslat: A Tanács rendelete a vízumok egységes formátumának
meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet módosításáról

COM(2008) 191 2008.4.16. Javaslat: A Tanács határozata az „octroi de mer” egyedi adóról szóló
2004/162/EK határozatnak a melléklete naprakésszé tétele érdekében
történő módosításáról

COM(2008) 196 2008.4.16. Javaslat: A Tanács határozata a Schengeni Információs Rendszerről
(SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára
(SIS II) történő áttérésről

COM(2008) 197 2008.4.16. Javaslat: A Tanács rendelete a Schengeni Információs Rendszerről
(SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára
(SIS II) történő áttérésről

COM(2008) 200 2008.4.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az EU Szolida-
ritási Alapjának igénybevételéről

COM(2008) 202 2008.4.17. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács EK irányelve az egyszerű
nyomástartó edényekről (kodifikált szöveg)

COM(2008) 205 2008.4.18. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó
egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes
vám kivetéséről szóló 1212/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

COM(2008) 209 1 2008.4.22. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek
szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztár-
saságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása
következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről
szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség és annak tagállamai
nevében történő aláírásáról

COM(2008) 209 2 2008.4.22. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek
szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztár-
saságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása
következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről
szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség és annak tagállamai
nevében történő megkötéséről

2008.8.8.C 202/12 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0182(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0183:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0184:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0185:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0188:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0191:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0196:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0197:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0200:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0202:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0205:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0209(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0209(02):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 210 2008.4.21. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a növényterme-
lési statisztikákról

COM(2008) 211 2008.4.16. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumuláto-
rokról szóló 2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok
forgalomba hozatala (6. cikk (2) bekezdése) tekintetében történő
módosításáról

COM(2008) 212 2008.4.24. Javaslat: A Tanács rendelete az Amerikai Egyesült Államokból és
Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült
szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalát érintő végleges
dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1371/2005/EK tanácsi rende-
let módosításáról és az 1371/2005/EK rendelettel az Oroszországból
származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált
síkhengerelt termékek behozatalára kivetett dömpingellenes vám
hatályon kívül helyezéséről

COM(2008) 213 2008.4.23. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fizetési és
értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegessé-
géről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló
megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó
rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról

COM(2008) 214 2008.4.24. Javaslat: A Tanács …/…/EK rendelete (…) az egyes harmadik orszá-
gokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (kodifikált
szöveg)

COM(2008) 217 2008.4.25. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösségek tisztviselői és
egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott súlyozási
együtthatók kiigazításáról

COM(2008) 218 2008.4.28. Javaslat: A Tanács határozata a géntechnológiával módosított
A2704-12 (ACS-GHØØ5-3) szójababot tartalmazó, abból álló vagy
abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

COM(2008) 220 2008.4.28. Javaslat: A Tanács határozata a partnerségi és együttműködési megál-
lapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére irányuló kötele-
zettségvállalások megőrzésével kapcsolatosan az Európai Közösség és
Ukrajna között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkö-
téséről

COM(2008) 222 2008.4.28. Javaslat: A Tanács határozata a partnerségi és együttműködési megál-
lapodásban szereplő, a szolgáltatások kereskedelmére irányuló kötele-
zettségvállalások megőrzésével kapcsolatosan az Európai Közösség és
Ukrajna között levélváltás formájában létrejött megállapodás aláírá-
sáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2008) 226 2008.4.30. Javaslat: A Tanács határozata a géntechnológiával módosított
LLCotton25 gyapotot (ACS-GHØØ1-3) tartalmazó, abból álló vagy
abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

COM(2008) 230 2008.4.30. Javaslat: A Tanács rendelete a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz
tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló
765/2006/EK rendelet módosításáról

2008.8.8. C 202/13Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0210:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0211:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0212:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0213:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0214:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0217:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0218:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0220:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0222:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0226:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0230:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 232 2008.4.30. Javaslat: A Tanács rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termék-
ekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitá-
sáról és kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról

COM(2008) 235 2008.4.30. 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

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

2008.8.8.C 202/14 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0232:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0235:HU:NOT

