
A Bizottság által elfogadott, törvényhozói javaslatoktól eltérő COM-dokumentumok 

(2010/C 296/08) 

Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 138 2009.3.24. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Szer
ződés 81. cikke (3) bekezdésének a biztosítási ágazatbeli megállapo
dások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő 
alkalmazásáról szóló 358/2003/EK bizottsági rendelet működéséről 

COM(2009) 160 2009.4.8. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
a fejlődő országok támogatása a válság kezelésében 

COM(2009) 161 2009.4.21. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 
Cél a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken gazdál
kodó termelőknek nyújtott támogatás hatékonyabb elosztása 

COM(2009) 162 2009.4.8. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Fenn
tartható jövő kialakítása az akvakultúra számára Új lendület az európai 
akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának 

COM(2009) 163 2009.4.22. Zöld könyv: A közös halászati politika reformja 

COM(2009) 166 2009.4.20. A Bizottság jelentése a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 
2001. március 15-i tanácsi kerethatározat (2001/220/IB) 18. cikke 
szerint 

COM(2009) 167 2009.4.8. Ajánlás: A Tanács határozata az Európa kulturális fővárosa elnevezésű 
esemény 2012. évi lebonyolításáról 

COM(2009) 170 2009.4.20. A Bizottság jelentése a Tanácsnak, Az Európai Parlamentnek és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 2004/80/EK tanácsi irány
elvnek a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése tekintetében 
történő alkalmazásáról 

COM(2009) 174 2009.4.21. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végre
hajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról 

COM(2009) 175 2009.4.21. Zöld könyv a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, vala
mint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK 
tanácsi rendelet felülvizsgálatáról. 

COM(2009) 176 2009.4.20. Ajánlás: A Tanács határozata az Európa Kulturális Fővárosa címet 2013- 
ban viselő városok kijelöléséről 

COM(2009) 177 2009.4.15. 5. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezet a 2009. évi általános 
költségvetéshez szakaszonkénti bontású kiadási kimutatás III. szakasz – 
Bizottság 

COM(2009) 178 2009.4.20. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és 
az Európai Központi Banknak az euro szlovákiai bevezetéséről

HU 2010.10.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 296/15

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0138:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0160:HU:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0163:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0166:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0167:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0170:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0174:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0175:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0176:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0177:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0178:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 179 2009.4.17. A Bizottság jelentése a Tanácsnak a különböző tagállambeli társult vállal
kozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről 
szóló 2003/49/EK tanácsi irányelv 8. cikkével összhangban 

COM(2009) 181 2009.4.21. A Bizottság véleménye az Egyesült Királyságnak a tartással kapcsolatos 
ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elis
meréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együtt
működésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 
elfogadására irányuló kérelméről 

COM(2009) 184 2009.4.20. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
az IKT új távlatai – a jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák európai 
kutatási stratégiája 

COM(2009) 188 2009.4.23. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
európai szomszédságpolitika végrehajtása 2008-ban 

COM(2009) 191 2009.4.23. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
EDICOM II. program végrehajtásáról (2001–2005) 

COM(2009) 192 2009.4.24. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
Jelentés a megújuló energiák terén elért haladásról: A Bizottság jelentése 
a 2001/77/EK irányelv 3. cikke, a 2003/30/EK irányelv 4. cikke (2) 
bekezdése, és a biomasszával kapcsolatos cselekvési tervről szóló 
COM(2005) 628 közleménnyel összhangban 

COM(2009) 193 2009.4.23. A Bizottság jelentése Az Európai Unió Szolidaritási Alapja 2008. évi 
jelentés valamint Jelentés az új eszköz alkalmazásának első hat évében 
szerzett tapasztalatokról 

COM(2009) 196 2009.4.21. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
külső fellépések pénzügyi eszközeinek félidős értékelése 

COM(2009) 199 1 2009.4.21. Ajánlás: A Tanács határozata a Romániának nyújtandó kölcsönös segít
ségről 

COM(2009) 200 2009.4.27. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
tíz EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése 
Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és 
lehetőségek kezelésére 

COM(2009) 201 2009.4.28. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a jó kormányzás előmozdí
tása az adóügyek terén 

COM(2009) 203 2009.4.30. A Bizottság jelentése a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmé
nyek tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelv (IORP- 
irányelv) néhány fő eleméről 

COM(2009) 204 2009.4.30. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
csomagolt lakossági befektetési termékekről 

COM(2009) 205 2009.4.29. Jelentés az Alap Jogi Chartának való megfelelés rendszeres és szigorú 
ellenőrzésére alkalmazott módszertan gyakorlati működéséről

HU C 296/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.30.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0179:HU:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0203:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0204:HU:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0205:HU:NOT


Dokumentum Rész Dátum Cím 

COM(2009) 206 2009.4.29. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
Jelentés az 1/2003/EK rendelet működéséről 

COM(2009) 208 2009.5.4. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a mosó- 
és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikkének megfelelően a mosó- és 
tisztítószerek főbb, nem felületaktív, szerves összetevőinek biológiai 
lebomlásáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

COM(2009) 209 2009.4.29. A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának a 
hetedik európai kutatási keretprogram céljainak megvalósításában elért 
előrehaladásról 

COM(2009) 210 2009.4.29. A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának a 
hatodik keretprogram utólagos értékeléséről a szakértői csoportok által 
készített jelentésekre adott válaszról 

COM(2009) 211 2009.4.30. A Bizottság közleménye amely a következő dokumentumokat kíséri: a 
2004/913/EK és a 2005/162/EK ajánlásnak a jegyzett társaságok igaz
gatóinak javadalmazási rendszere tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló bizottsági ajánlás és a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási 
politikájáról szóló bizottsági ajánlás 

COM(2009) 212 2009.5.7. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
A közszféra információinak további felhasználása – a 2003/98/EK 
irányelv felülvizsgálata 

COM(2009) 213 2009.5.7. A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 
közüs halászati politika keretében a 2001 és 2006 közötti időszakban 
alkalmazandó megfigyelési és ellenőrzési rendszerek megvalósításával 
kapcsolatban a tagállamoknál felmerülő, a Közösség által társfinanszí
rozott kiadásokról 

COM(2009) 214 2009.5.18. Fehér könyv az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, 
határon átnyúló, üzletszerű, közúti szállítása 

COM(2009) 215 2009.5.5. A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak Hozzájárulás a fenntartható 
fejlődéshez: A méltányos kereskedelem és a fenntarthatóságot garantáló 
nem kormányzati kereskedelmi rendszerek szerepe 

COM(2009) 219 2009.5.11. A Bizottság közleménye a Tanácsnak a cotonoui megállapodás 96. cikke 
alapján Madagaszkárral folytatandó konzultációk megkezdéséről 

COM(2009) 224 2009.5.12. A Bizottság közleménye Konzultáció a 2010. évi halászati lehetőségekről 

COM(2009) 225 2009.5.15. A Bizottság jelentése a tagállamok jogszabályaiban a közúti szállításra 
vonatkozó szociális szabályok súlyos megsértése tekintetében megálla
pított szankciók elemzése 

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