
P6_TA(2004)0070

Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (San
Marino) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie pod-
pisania Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino przewidującego
środki równoważne z tymi przewidzianymi w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca
2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(COM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0643) (1),

— uwzględniając projekt Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino przewi-
dującego środki równoważne z tymi przewidzianymi w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opo-
datkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek,

— uwzględniając art. 94 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 4 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0172/2004),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0039/2004);

1. zatwierdza zawarcie porozumienia;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki San Marino.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TA(2004)0071

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

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie pod-
pisania Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako przewidującego
środki równoważne z tymi przewidzianymi w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca
2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

(COM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (COM(2004)0733) (1),

— uwzględniając projekt Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Monako przewidu-
jącego środki równoważne z tymi przewidzianymi w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca
2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek,

— uwzględniając art. 94 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 4 Traktatu WE,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0202/2004),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0042/2004),

1. zatwierdza zawarcie porozumienia;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Księstwa Monako.

P6_TA(2004)0072

Bezpieczniejsze korzystanie z internetu i nowych technologii sieciowych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europej-
skiego i Rady dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu Wspólnoty na rzecz wspierania
bezpieczniejszego korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych (COM(2004)0091

— C5-0132/2004 — 2004/0023(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0091) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C5-0132/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0033/2004);

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0023

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 grudnia 2004 r.
w celu przyjęcia decyzji nr …/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia
wieloletniego Programu Wspólnoty na rzecz wspierania bezpieczniejszego korzystania z internetu

i nowych technologii sieciowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 153 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

(1) Dz.U. C ….
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