
2. jest zdania, że koperta finansowa zawarta we wniosku legislacyjnym musi dać się pogodzić z pułapem
działu 1a nowych wieloletnich ram finansowych, i zwraca uwagę na fakt, że roczna kwota zostanie okreś-
lona w ramach corocznej procedury budżetowej zgodnie z przepisami pkt. 37 Porozumienia międzyinstytu-
cjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (1);

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

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

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

P6_TC1-COD(2006)0076

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 czerwca 2007 r.
w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólno-
towy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program

Fiscalis 2013) i uchylającej decyzję nr 2235/2002/WE

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo-
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, decyzji nr …/2007/WE.)

P6_TA(2007)0269

Poprawa możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent
***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przeno-
szenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent (COM(2005)0507 — C6-0331/2005 —

2005/0214(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2005)0507) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 42 i 94 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przed-
stawiony przez Komisję (C6-0331/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Gospodarczej
i Monetarnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0080/2007),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Środa, 20 czerwca 2007 r.


