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(Előkészítő jogi aktusok)

BIZOTTSÁG

A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok

(2008/C 207/04)

Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 9 2008.1.25. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a játékok bizton-
ságáról

COM(2008) 25 2008.1.29. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kerekes mező-
gazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkeze-
teiről (statikus vizsgálat) (kodifikált szöveg)

COM(2008) 65 1 2008.2.11. Javaslat: A Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létre-
hozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének aláí-
rásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Románia
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

COM(2008) 65 2 2008.2.11. Javaslat: A Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létre-
hozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének
megkötéséről a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

COM(2008) 71 2008.2.11. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében
történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK
tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás – Negyedik
rész

COM(2008) 73 2008.2.13. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerző-
déshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegy-
zőkönyv alkalmazásáról (kodifikált szöveg)

COM(2008) 75 2008.2.13. Javaslat: A Tanács rendelete a Dél-Afrikából származó egyes mangán-
dioxidok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kive-
téséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről

COM(2008) 76 2008.2.14. Javaslat: A Tanács rendelete az Oroszországból származó ammó-
nium-nitrát behozatalára kivetett dömpingellenes vámra vonatkozó,
a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges
időközi felülvizsgálat megszüntetéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0009:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0025:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0065(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0065(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0071:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0073:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0075:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0076:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 78 2008.2.14. Javaslat: A Tanács irányelve a jövedéki adóra vonatkozó általános
rendelkezésekről

COM(2008) 79 2008.2.11. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Ukrajna közötti,
az árukereskedelemre kivetett kiviteli vámok Ukrajna által történő
eltörléséről szóló megállapodás levélváltás formájában történő
megkötéséről

COM(2008) 80 2008.2.14. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 76/769/EGK
tanácsi irányelvnek bizonyos veszélyes anyagok és készítmények
(diklór-metán) forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében való
módosításáról (a 76/769/EGK tanácsi irányelv módosítása)

COM(2008) 81 1 2008.2.14. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Pakisztáni
Iszlám Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről
létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2008) 81 2 2008.2.14. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Pakisztáni
Iszlám Köztársaság közötta légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről
létrejött megállapodás megkötéséről

COM(2008) 82 2008.2.15. Javaslat: A Tanács EK, Euratom rendelete az Európai Közösségek
tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának 2007. július 1-jei
hatállyal történő kiigazításáról

COM(2008) 83 2008.2.15. Javaslat: A Tanács rendelete az Ukrajnából származó ammónium-
nitrát behozatalára kivetett dömpingellenes vámra vonatkozó, a
384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges
időközi felülvizsgálat lezárásáról

COM(2008) 84 2008.2.15. Javaslat: A Tanács rendelete az Oroszországból származó karbamid-
és ammóniumnitrát-oldatok behozatalára kivetett dömpingellenes
vámra vonatkozó, a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése
szerinti részleges időközi felülvizsgálat megszüntetéséről

COM(2008) 86 2008.2.15. Javaslat: A Tanács …/…/EK rendelete a Kínai Népköztársaságból
származó, 80 mm-t meghaladó átmérőjű darabos kőszénkoksz
(Koksz 80+) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám
kivetéséről, valamint a behozatalra kivetett ideiglenes vám végleges
beszedéséről

COM(2008) 87 2008.2.18. Javaslat: A Tanács rendelete a Fehéroroszországból, Horvátországból,
Líbiából és Ukrajnából származó karbamid behozatalára vonatkozó
dömpingellenes vámnak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének
(2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő hatályon
kívül helyezéséről

COM(2008) 89 2008.2.20. Javaslat: A Tanács rendelete a közös exportszabályozás létrehozásáról
(kodifikált szöveg)

COM(2008) 91 2008.2.21. Javaslat: A Tanács irányelve a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok
forgalmazásáról (kodifikált szöveg)

COM(2008) 92 1 2008.2.21. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Kazah Köztár-
saság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megálla-
podás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

COM(2008) 92 2 2008.2.21. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Kazah Köztár-
saság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megálla-
podás megkötéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0078:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0079:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0080:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0081(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0081(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0082:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0083:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0084:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0086:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0087:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0089:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0091:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0092(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0092(02):HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím

COM(2008) 94 2008.2.20. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybe vételéről

COM(2008) 99 2008.2.22. Javaslat: A Tanács irányelve a Közösségen belüli kereskedelemben
alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről (kodifikált szöveg)

COM(2008) 101 2008.2.22. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (…) az
562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schen-
geni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében
történő módosításáról

COM(2008) 104 2008.2.26. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő
kiigazítás – Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a
vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása
által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról

COM(2008) 107 2008.2.26. Javaslat: A Tanács rendelete az Északnyugat-atlanti Halászati Szer-
vezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási
intézkedések megállapításáról szóló 1386/2007/EK tanácsi rendelet
módosításáról

COM(2008) 114 2008.2.28. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről
származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1425/2006/EK rende-
let módosításáról

COM(2008) 120 2008.2.29. Javaslat: A Tanács irányelve az állat-egészségügyi és zootechnikai
adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások
egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK,
88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK,
90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK,
92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a
2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és
2005/94/EK irányelv módosításáról

COM(2008) 126 2008.2.26. Javaslat: A Tanács rendelete a Comore-szigeteki Unió részét képező
Anjouan szigetének törvénytelen hatóságaival szembeni egyes korlá-
tozó intézkedések bevezetéséről

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:52008PC0094:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0099:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0101:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0104:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0107:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0114:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0120:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0126:HU:NOT

