
A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok 

(2010/C 296/03) 

Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 113 2009.4.28. Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közösségi pénzügyi 
támogatás a transzeurópai hálózatok területén történő nyújtásának álta
lános szabályairól 

COM(2009) 126 2009.4.8. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (átdol
gozás) A kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtása 

COM(2009) 165 2009.4.8. Javaslat: Tanácsi rendelet a Kínai Népköztársaságból származó egyes, 
ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok 
(PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára vonatkozó végleges dömping
ellenes vám kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideiglenes vám 
végleges beszedéséről 

COM(2009) 168 2009.4.16. Javaslat a Tanács EK rendelete az Európai Közösségben tagsággal nem 
rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni véde
lemről (kodifikált változat) 

COM(2009) 169 2009.4.8. Javaslat: a Tanács rendelete a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú 
pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló 332/2002/EK 
rendelet módosításáról 

COM(2009) 173 2009.4.16. Javaslat: a Tanács rendelete az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet 
szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések 
megállapításáról szóló 1386/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról 

COM(2009) 182 2009.4.21. Javaslat: a Tanács határozata az Európai Közösség és Ukrajna közötti 
tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás 
megújításáról 

COM(2009) 183 2009.4.21. Javaslat: a Tanács határozata a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 
szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés 
bevezetésének az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről 
szóló 2007/250/EK tanácsi határozat módosításáról 

COM(2009) 186 2009.4.22. Javaslat: a Tanács rendelete végleges dömpingellenes vám kivetéséről a 
Kínai Népköztársaságból és Szaúd-Arábiából származó poliészter vágott 
szálak behozatalára, a Koreai Köztársaságból származó poliészter vágott 
szál behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Tajvanról 
származó ilyen behozatalra vonatkozó dömpingellenes eljárás lezárásáról 
szóló 2852/2000/EK rendelet módosításáról szóló 428/2005/EK 
rendelet módosításáról [helyesen: a Kínai Népköztársaságból és Szaúd- 
Arábiából származó poliészter vágott szálak behozatalára végleges 
dömpingellenes vám kivetéséről, valamint a Koreai Köztársaságból szár
mazó poliészter vágott szálak behozatalára végleges dömpingellenes vám 
kivetéséről szóló 2852/2000/EK rendelet módosításáról, továbbá a 
Tajvanról származó ilyen behozatalra vonatkozó dömpingellenes eljárás 
lezárásáról szóló 428/2005/EK rendelet módosításáról] 

COM(2009) 187 2009.4.22. Javaslat: a Tanács rendelete az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida háló
zattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szer
vezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről 
szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról 

COM(2009) 189 2009.4.21. Javaslat: a Tanács rendelete Az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állo
mányára és annak halászatára vonatkozó többéves tervről 

COM(2009) 190 2009.4.21. Javaslat a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes 
gyertyák, mécsesek és hasonlók behozatalára vonatkozó végleges 
dömpingellenes vám kivetéséről, és a kivetett ideiglenes vám végleges 
beszedéséről
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0113:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0126:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0165:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0168:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0169:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0173:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0182:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0183:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0186:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0187:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0189:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0190:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 194 2009.4.21. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fejlesztési együtt
működés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK 
rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmoz
dítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosítá
sáról 

COM(2009) 195 2009.4.21. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Stabilitási Eszköz 
létrehozásáról szóló 1717/2006/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 198 2009.4.22. Javaslat a Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség részére a 
Közös Kutatóközpont által végrehajtandó kiegészítő kutatási program 
elfogadásáról 

COM(2009) 199 2 2009.4.21. Javaslat: a Tanács határozata a Romániának nyújtandó középtávú 
európai uniós pénzügyi támogatásról 

COM(2009) 202 2009.4.29. Javaslat: a Tanács rendelete az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati 
termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámté
telek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosítá
sáról 

COM(2009) 216 2009.5.5. Javaslat: a Tanács határozata az Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezetben 
a Közösség által képviselendő álláspont meghatározásáról 

COM(2009) 217 2009.5.11. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a légiközlekedés- 
védelmi díjakról 

COM(2009) 218 2009.5.5. Javaslat: a Tanács határozata az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottságban 
a Közösség által képviselendő álláspont meghatározásáról 

COM(2009) 220 2009.5.13. Javaslat a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó kézi 
emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára az 1174/2005/EK 
rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Thaiföldön 
feladott, akár Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett 
ugyanezen termék behozatalára történő kiterjesztéséről 

COM(2009) 221 2009.5.13. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, 
másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti tudományos és techno
lógiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség 
részéről történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról 

COM(2009) 222 2009.5.13. Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, 
másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti tudományos és techno
lógiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség 
nevében történő megkötéséről 

COM(2009) 223 2009.5.20. Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai Föld- 
megfigyelési programról (GMES – Globális környezetvédelmi és bizton
sági megfigyelés) és annak kezdeti üzemszerű működéséről (2011–2013) 

COM(2009) 238 2009.5.26. Javaslat: a Tanács határozata a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közve
tett módon mért díjának (FISIM) az Európai Közösségek költségvetése és 
saját forrásai céljaira felhasznált bruttó nemzeti jövedelem (GNI) megálla
pításához történő felosztásáról 

COM(2009) 239 2009.5.26. Javaslat: a Tanács határozata az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzet
közi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény (1975. évi TIR-egyezmény) 
módosítására irányuló javaslatot illetően a Közösség által képviselendő 
álláspontról

HU 2010.10.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 296/5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0194:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0195:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0198:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0199(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0202:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0216:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0217:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0218:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0220:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0221:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0222:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0223:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0238:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0239:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 240 2009.5.25. Javaslat: a Tanács határozata a difenil-aminnak a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e ható
anyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról 
(EGT-vonatkozású szöveg) 

COM(2009) 241 2009.5.25. Javaslat: a Tanács határozata a bifentrinnek a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e ható
anyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról 

COM(2009) 242 2009.5.25. Javaslat: a Tanács irányelve a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tetrako
nazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról 

COM(2009) 243 2009.5.25. Javaslat: a Tanács határozata a metámnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv 
I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot 
tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról 

COM(2009) 244 2009.5.25. Javaslat: a Tanács határozata a triazoxidnak a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e ható
anyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról 

COM(2009) 245 2009.5.25. Javaslat: a Tanács határozata a CAS 8042-47-5 szám alatt regisztrált 
paraffinolajnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő 
felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő 
szerek engedélyének visszavonásáról 

COM(2009) 246 2009.5.25. Javaslat: a Tanács határozata A CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 és 
CAS 97862-82-3 szám alatt regisztrált paraffinolajoknak a 91/414/EGK 
tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e 
hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavoná
sáról 

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

HU C 296/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.30.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0240:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0241:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0242:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0243:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0244:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0245:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0246:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu

