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Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 276 2009.6.18. Javaslat: A Tanács rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet 
követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek 
behozatalára irányadó feltételekről szóló 733/2008/EK rendelet módosí
tásáról 

COM(2009) 285 2009.6.17. Javaslat: A Tanács rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedé
sekről szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 287 2009.6.22. Javaslat: A Tanács határozata egyrészről az Európai Közösség, az Európai 
Szén- és Acélközösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről 
Türkmenisztán között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcso
latos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás Európai Közösség általi 
megkötéséről 

COM(2009) 289 2009.6.22. Javaslat: A Tanács rendelete az Indiából származó egyes grafitelektróda- 
rendszerek behozatalára megállapított dömpingellenes vám kivetésére 
vonatkozó, a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikke (3) bekezdése alapján 
indított részleges időszaki felülvizsgálat lezárásáról 

COM(2009) 293 2009.6.24. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szabadságon, 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rend
szereinek operatív irányítását végző ügynökség létrehozásáról 

COM(2009) 294 2009.6.24. Javaslat: A Tanács határozata a SIS II és VIS rendszerek az EU-Szerződés 
VI. címe alá tartozó operatív irányítási feladatainak a(z) XX rendelet által 
létrehozott ügynökségre ruházásáról 

COM(2009) 299 2009.6.25. Javaslat: A Tanács …/…/EK irányelve a vetőburgonya forgalmazásáról 

COM(2009) 308 2009.6.22. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata az EU Szolidaritási 
Alapjának igénybevételéről 

COM(2009) 311 2009.6.24. Javaslat: A Tanács határozata a tagállamok által az Európai Fejlesztési 
Alapba fizetendő pénzügyi hozzájárulásról (2009. évi második részlet) 

COM(2009) 319 2009.6.26. Javaslat: A Tanács rendelete a többek között Malajziából származó egyes 
polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vámot 
kivető 192/2007/EK rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának 
befejezéséről, az említett ország egyik exportőrétől való behozatal tekin
tetében a vám ismételt kivetéséről, valamint e behozatal nyilvántartásba 
vételi kötelezettségének megszüntetéséről 

COM(2009) 320 2009.6.25. Javaslat: A Tanács határozata a felülvizsgált cotonoui megállapodás 
96. cikke alapján a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás 
lezárásáról 

COM(2009) 321 2009.6.29. Javaslat: A Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, 
mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági 
termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozá
sáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet 
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helye
zéséről szóló 73/2009/EK rendelet módosításáról 

COM(2009) 322 2009.7.8. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a bevándorlási 
összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK 
tanácsi rendelet módosításáról
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0276:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0285:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0287:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0289:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0293:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0294:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0299:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0308:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0311:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0319:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0320:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0321:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0322:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 323 2009.7.1. Javaslat: A Tanács …-i …/…/… rendelete az euró bevezetéséről 

COM(2009) 326 2009.6.26. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösségnek a Nemzetközi 
Megújulóenergia-ügynökség (IRENA) alapokmányához történő csatlako
zásáról és az ügynökség jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáról 

COM(2009) 327 2009.6.26. Javaslat: a Tanács határozata a Nemzetközi Megújulóenergia-ügynökség 
(IRENA) alapokmányának a Közösség nevében történő aláírásáról és 
ideiglenes alkalmazásáról 

COM(2009) 328 2009.6.30. Javaslat: A Tanács ajánlása a dohányfüstmentes környezetről 

COM(2009) 333 2009.7.2. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a foglalkoztatási és 
társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszköz (Progress 
mikrofinanszírozási eszköz) megteremtéséről 

COM(2009) 339 2009.7.6. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó egyes 
műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes 
intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről 

COM(2009) 340 2009.7.2. Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Progress közös
ségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról 
szóló 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat módosítá
sáról 

COM(2009) 347 2009.7.7. Javaslat: A Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó henger
huzalok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kiveté
séről, a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, valamint a 
Moldovai Köztársaságból és a Törökországból származó hengerhuzalok 
behozatalára vonatkozó eljárás megszüntetéséről 

COM(2009) 349 2009.7.8. Javaslat: A Tanács rendelete egyes hajócsoportoknak az 1324/2008/EK 
rendelet III. fejezetében előírt erőkifejtési rendszerből történő kizárásáról 

COM(2009) 350 2009.7.8. Javaslat: A Tanács rendelete a 43/2009/EK rendeletnek a bizonyos halál
lományokra vonatkozó halászati lehetőségek és kapcsolódó feltételek 
tekintetében történő módosításáról 

COM(2009) 352 2009.7.10. Javaslat: A Tanács rendelete az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. 
pontja értelmében az Európai Közösség és Brazília között levélváltás 
formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a 
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 
2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről 

COM(2009) 354 2009.7.7. Javaslat: A Tanács rendelete az 1234/2007/EK rendelettől („az egységes 
közös piacszervezésről szóló rendelet”) a vajra és a sovány tejporra 
vonatkozó 2009-es és 2010-es intervenciós időszak tekintetében való 
eltérésről 

COM(2009) 355 2009.7.10. Javaslat: A Tanács határozata az Európai Közösség és Brazília közötti 
megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről 

COM(2009) 365 2009.7.8. Javaslat: A Tanács határozata a Lettországnak nyújtandó középtávú 
közösségi pénzügyi támogatásról szóló 2009. január 20-i tanácsi hatá
rozat módosításáról 

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