
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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— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0071/2004),

1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie 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.

P6_TA(2004)0093

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Rainera Wielanda

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Rainera Wielanda
(2004/2174(IMM))

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Rainera Wielanda, przekazany przez niemieckie fede-
ralne ministerstwo sprawiedliwości, z dniem 17 sierpnia 2004 r. i przedstawiony na posiedzeniu ple-
narnym w dniu 13 września 2004 r.,

— po tym, jak zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, przyznano Rainerowi Wie-
landowi możliwość udzielenia wyjaśnień i oświadczył on, że nie będzie się sprzeciwiał uchyleniu jego
immunitetu parlamentarnego,

— uwzględniając art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia
8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

— uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r.
i 10 lipca 1986 r. (1),

— uwzględniając art. 46 niemieckiej Ustawy Zasadniczej,

— uwzględniając art. 6 ust. 2 i art. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0059/2004),

1. postanawia uchylić immunitet Rainera Wielanda;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji
i sprawozdania komisji, o której mowa powyżej, właściwym władzom Niemieckiej Republiki Federalnej.

(1) Patrz: Zbiór Orzecznictwa Trybunału 1964 str. 419, wyrok w sprawie 101/63 Wagner Rec. str. 2391, jak również
sprawa 149/85 Wybot, Rec. str. 2391.
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