
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2004)0051

Materiał siewny wyprodukowany w państwach trzecich *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej
dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE i 2002/57/WE w części dotyczącej badań pro-
wadzonych pod urzędowym nadzorem oraz równoważności materiału siewnego wyprodukowa-
nego w państwach trzecich (COM(2004)0263 — 14410/2004 — C6-0010/2004 — 2004/0086(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0263) (1),

— uwzględniając projekt ze zmianami Rady (14410/2004),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0010/
2004),

— uwzględniając artykuł 51 oraz artykuł 43 ustęp 1 swojego Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa (A6-0007/2004),

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. wzywa Radę, jeśli ta zamierzałaby odstąpić od tekstu przyjętego przez Parlament, do poinformowania
go o tym fakcie;

3. wzywa Radę do ponownego skonsultowania się z Parlamentem, jeśli ta zamierzałaby wprowadzić do
projektu Komisji znaczące zmiany;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2004)0052

Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek
(Andora) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej
zawarcia porozumienia między Wspólnotą Europejską i Księstwem Andory, na mocy którego
wprowadzone zostaną środki odpowiadające środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/
48/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypła-

canych odsetek (COM(2004)0564 — C6-0120/2004 — 2004/0192(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0564) (1),

— uwzględniając projekt umowy między Wspólnotą Europejską i Księstwem Andory, na mocy której
wprowadzone zostaną środki odpowiadające środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/
WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłaca-
nych odsetek,

— uwzględniając art. 94 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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