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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 117 2009.3.12. Javaslat: a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes 
öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kiveté
séről szóló 1212/2005/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 119 2009.3.12. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és a Guineai Köztár
saság közötti, a Guinea partjainál folytatott halászatról szóló halászati 
partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi 
ellentételezésnek a 2009. január 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő 
időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalma
zásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről 

COM(2009) 120 2009.3.12. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és a Guineai Köztár
saság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről 

COM(2009) 121 2009.3.10. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösség 
repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 
95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról 

COM(2009) 122 2009.3.17. Javaslat A Tanács rendelete a szürke tőkehal északi állományának keze
lésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról 

COM(2009) 123 2009.3.11. Javaslat: A Tanács határozata Az Indiai-óceáni Tonhal Bizottság kere
tében a Közösség által képviselendő álláspont meghatározásáról 

COM(2009) 124 2009.3.13. Javaslat: A Tanács rendelete a többek között Indiából származó acél 
drótkötelek és -kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes 
vám kivetéséről szóló 1858/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról 

COM(2009) 125 2009.3.18. Javaslat A Tanács EK rendelete az Európai Közösségben működő mező
gazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó szám
viteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (kodifikált szöveg) 

COM(2009) 127 2009.3.19. Javaslat: A Tanács rendelete a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreál
lítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében 
történő létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2115/2005/EK 
tanácsi rendelet módosításáról 

COM(2009) 129 2009.3.20. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vadon élő madarak 
védelméről (kodifikált szöveg) 

COM(2009) 130 2009.3.20. Javaslat: A Tanács rendelete a 85/2006/EK tanácsi rendelettel a Norvé
giából származó tenyésztett lazac behozatalára kivetett végleges 
dömpingellenes vámok alkalmazási körének tisztázásáról 

COM(2009) 131 2009.3.20. Javaslat A Tanács határozata az Európai Közösség és a Svájci Államszö
vetség között létrejött, az árufuvarozáshoz kapcsolódó ellenőrzések és 
alakiságok egyszerűsítéséről, valamint a biztonsági vámintézkedésekről 
szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, 
ideiglenes alkalmazásáról és megkötéséről
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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 132 2009.3.24. Javaslat A Tanács határozata az 1995-ös Gabonakereskedelmi Egyez
mény meghosszabbítása tekintetében a Közösség nevében a Nemzetközi 
Gabonatanácsban képviselendő álláspont meghatározásáról 

COM(2009) 134 2009.3.25. Javaslat: A Tanács határozata a cukorról szóló 1992. évi nemzetközi 
megállapodás meghosszabbítása tekintetében a Közösség által a Nemzet
közi Cukortanácsban képviselendő álláspont kialakításáról 

COM(2009) 135 2009.3.25. Javaslat: A Tanács kerethatározata a gyermekek szexuális zaklatásáról, 
szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfiáról, valamint a 
2004/68/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről 

COM(2009) 136 2009.3.25. Javaslat: A Tanács kerethatározata az emberkereskedelem megelőzéséről, 
továbbá az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről, vala
mint a 2002/629/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről 

COM(2009) 139 2009.3.24. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai 
műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozá
sáról szóló 1321/2004/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 142 2009.3.30. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 
251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak 
az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében az 
1999/468/EK tanácsi határozathoz történő hozzáigazításáról 

COM(2009) 144 2009.3.30. Javaslat: A Tanács és a Bizottság határozata az EU–Albánia Stabilizációs 
és Társulási Tanácsának a saját eljárási szabályzatáról szóló határozatával 
kapcsolatos közösségi álláspontról 

COM(2009) 145 2009.3.30. A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése 
harmadik albekezdésének c) pontja értelmében az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében a növényvédő szerek forga
lomba hozataláról szóló Az európai parlamenti és a tanácsi rendeletja
vaslatra vonatkozó bizottsági javaslatot módosító tanácsi közös állás
pontnak az Európai Parlament általi módosításáról 

COM(2009) 150 2009.3.26. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Globa
lizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről 

COM(2009) 151 2009.4.2. Javaslat: A Tanács rendelete az északkelet-atlanti halászatban folytatandó 
jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény terü
letén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról 

COM(2009) 157 2009.4.2. Javaslat: A Tanács határozata az általános tarifális preferenciák rendsze
rének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról 
szóló 732/2008/EK tanácsi rendeletben előírt, a fenntartható fejlődésre 
és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásnak megfe
lelő kedvezményezett országok listájáról szóló 2008/938/EK bizottsági 
határozat módosításáról 
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