
A Bizottság által elfogadott törvényhozói javaslatok 

(2010/C 296/04) 

Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 185 2009.4.21. Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamok audi
ovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (audio
vizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 

COM(2009) 197R 2009.4.21. Javaslat A Tanács rendelete az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű 
országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási 
eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 207 2009.4.30. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az alternatívbefek
tetésialap-kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv 
módosításáról 

COM(2009) 226 2009.5.15. Javaslat: A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat az egyrészről az 
Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagál
lamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti 
légiközlekedési megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; 
valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az 
Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről 
a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról 
szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland, 
és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás 
aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról 

COM(2009) 227 2009.5.15. Tervezet A Tanács irányelve a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli 
kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó 
állat-egészségügyi feltételekről (kodifikált szöveg) 

COM(2009) 229 2009.5.15. Javaslat: A Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács 
keretében ülésező képviselői által elfogadott határozat az egyrészről az 
Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagál
lamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti 
légiközlekedési megállapodás megkötéséről; valamint az egyrészről az 
Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagál
lamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti 
légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai 
Közösség és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég 
Királyság közötti kiegészítő megállapodás megkötéséről 

COM(2009) 232 2009.5.20. Javaslat: A Tanács rendelete az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre 
vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és 
kezeléséről szóló 2505/96/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 233 2009.5.15. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes 
öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kiveté
séről szóló 1212/2005/EK rendelet módosításáról

HU 2010.10.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 296/7

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0185:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0197:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0207:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0226:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0227:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0229:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0232:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0233:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 236 2009.5.25. Javaslat: A Tanács határozata az Atlanti-óceán észak-keleti körzete 
tengeri környezetének védelméről szóló egyezmény (OSPAR-egyezmény) 
II. és III. melléklete – a szén-dioxid-folyamok földtani közegekben való 
tárolása tekintetében történő – módosításainak az Európai Közösség 
részéről való jóváhagyásáról 

COM(2009) 251 2009.5.29. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség és az 
Indiai Köztársaság kormánya között a fúziósenergia-kutatás terén folyta
tandó együttműködésről szóló megállapodás Bizottság általi megköté
séről 

COM(2009) 253 2009.5.29. Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösségek harmadik országban 
szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, valamint ideiglenes és szerződéses 
alkalmazottainak javadalmazására 2008. július 1-jétől alkalmazandó 
korrekciós szorzók megállapításáról 

COM(2009) 254 2009.6.3. Javaslat A Tanács határozata az önkéntesség európai évéről (2011) 

COM(2009) 255 1 2009.6.4. Javaslat: A Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség, másrészről 
pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a két 
államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvé
tele módjáról szóló megállapodás megkötéséről 

COM(2009) 255 2 2009.6.4. Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösség, 
másrészről pedig a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség 
közötti, a két államnak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való 
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben 
való részvétele módjáról szóló megállapodás Közösség nevében történő 
aláírásáról 

COM(2009) 259 2009.6.9. Javaslat: A Tanács határozata Portugália számára a Madeira autonóm 
régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori- 
szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat 
tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedé
lyezéséről 

COM(2009) 260 2009.6.9. Javaslat: A Tanács határozata az áruforgalommal kapcsolatos ellen 
őrzések és alaki követelmények egyszerűsítéséről szóló 10. és a 37. 
jegyzőkönyv kiigazítására vonatkozó, az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás által létrehozott vegyes bizottságon belüli közösségi 
álláspontról 

COM(2009) 267 2009.6.12. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biocid termékek 
forgalomba hozataláról és felhasználásáról 

COM(2009) 268 2009.6.16. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kedvtelésből 
tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egész
ségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 270 2009.6.15. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség által az Energiakö
zösség Miniszteri Tanácsának ülésén (Szarajevó, 2009. június 26.) képvi
selendő álláspont kialakításáról 

COM(2009) 271 2009.6.15. Javaslat: A Tanács rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel 
behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a beho
zatalra megállapított ideiglenes vám végleges beszedéséről 

COM(2009) 272 2009.6.15. Javaslat: A Tanács rendelete az Egyesült Államokból származó biodízel 
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a 
behozatalra megállapított ideiglenes vám végleges beszedéséről

HU C 296/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.30.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0236:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0251:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0253:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0254:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0255(01):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0255(02):HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0259:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0260:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0267:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0268:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0270:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0271:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0272:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 275 2009.6.11. Javaslat: A Tanács rendelete a kiváló minőségű marhahús behozatalára 
vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról 

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

HU 2010.10.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 296/9

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0275:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu

