
2. Sprawozdanie to zawiera jednocześnie wniosek dotyczący tego, jak w przypadku przeniesienia naby-
tych uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych wykluczyć odpowiedzialność przedsiębiorstwa za
przeniesione uprawnienia.

3. Nie później niż … (*) Komisja sporządza sprawozdanie, uwzględniające w szczególności warunki
przenoszenia kapitału odpowiadającego dodatkowym uprawnieniom emerytalno-rentowym pracowników.
Na podstawie tego sprawozdania Komisja przedkłada wniosek zawierający poprawki do niniejszej dyrek-
tywy lub inne środki, konieczne w celu zmniejszenia dalszych przeszkód w mobilności pracowników, któ-
rych źródłem są pewne przepisy dotyczące dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych.

Artykuł 10

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Artykuł 11

Odbiorcy

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(*) Pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

P6_TA(2007)0270

Przyjęcie jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 traktatu WE w sprawie przyjęcia jednej waluty
przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. (COM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0256),

— uwzględniając raport Komisji o konwergencji za rok 2007 dotyczący Cypru (COM(2007)0255) oraz
raport Europejskiego Banku Centralnego o konwergencji z maja 2007 r.,

— uwzględniając dokument roboczy służb Komisji towarzyszący raportowi Komisji o konwergencji za rok
2007 dotyczącemu Cypru (SEC(2007)0623),

— uwzględniając własną rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie rozszerzenia strefy euro (1),

(1) Dz.U. C 298 E, 8.12.2006, str. 249.
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— uwzględniając art. 122 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0151/2007),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0244/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. popiera przyjęcie euro przez Cypr w dniu 1 stycznia 2008;

3. wzywa państwa członkowskie do umożliwienia Komisji przeprowadzenia oceny zgodności
z kryteriami z Maastricht na podstawie precyzyjnych, aktualnych i wiarygodnych danych wysokiej jakości;

4. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji
i rządom państw członkowskich.

P6_TA(2007)0271

Przyjęcię jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty
przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (COM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0259),

— uwzględniając raport Komisji o konwergencji za rok 2007 dotyczący Malty (COM(2007)0258) oraz
raport Europejskiego Banku Centralnego o konwergencji z maja 2007 r.,

— uwzględniając dokument roboczy służb Komisji towarzyszący raportowi Komisji o konwergencji za rok
2007 dotyczącemu Malty (SEC(2007)0622),

— uwzględniając rezolucję w sprawie rozszerzenia strefy euro z 1 czerwca 2006 r. (1),

— uwzględniając art. 122 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0150/2007),

(1) Dz.U. C 298 E, 8.12.2006, str. 249.
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