
P6_TA(2004)0091

Dostosowanie dyrektywy 77/388/EWG dotyczącej VAT w następstwie rozszerze-
nia *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej
dyrektywę 77/388/EWG z powodu przystąpienia do UE Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Litwy,
Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier (8754/2004 — COM(2004)0295 — C6-0074/2004

— 2004/0810(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0295) (1),

— uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0074/
2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0058/2004),

A. potwierdzając swoje wsparcie dla próbnego systemu polegającego na stosowaniu obniżonych stawek
podatku od wartości dodanej w stosunku do usług wymagających dużego nakładu pracy, które wyraził
w swych stanowiskach z dnia 20 listopada 2002 r. (2), 4 grudnia 2003 r. (3) i 15 stycznia 2004 (4) r.,

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinfor-
mowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, str. 177.
(3) Dz.U. C 89 E z 14.4.2004, str. 138.
(4) Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 382.

P6_TA(2004)0092

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczą-
cego wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005-

2006) (COM(2004)0632 — C6-0222/2004 — 2004/0228(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0632) (1),

— uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0222/2004),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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