
P6_TA(2007)0329

Łaczenie się i podział spółek akcyjnych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/855/EWG
oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego biegłego w przypadku
łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału (COM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)
0091) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 lit. g) Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0082/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0252/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy w przypadku uznania przez nią za sto-
sowne wprowadzenia do wniosku znaczących zmian lub też zastąpienia go innym tekstem;

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2007)0035

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w
celu przyjęcia dyrektywy nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy
Rady 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu sprawozdania niezależnego bieg-

łego w przypadku łączenia spółek akcyjnych lub ich podziału

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo-
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2007/63/WE.)

P6_TA(2007)0330

Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako
część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego wspólnego
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiają-
cej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako
część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (8699/2/2007 — C6-0179/2007 —

2005/0040(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (8699/2/2007 – C6-0179/2007),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0122) (1),

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0262/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zwraca uwagę na oświadczenie Komisji złożone podczas posiedzenia plenarnego w dniu 11 lipca
2007 r.;

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

P6_TC2-COD(2005)0040

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 11 lipca 2007 r. w celu
przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013
program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogól-

nego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w drugim czytaniu odpowiada
treści ostatecznego aktu prawnego, decyzji nr1149/2007/WE.)

P6_TA(2007)0331

Wspólnotowe działanie w dziedzinie polityki wodnej ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wniosku doty-
czącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE ustana-
wiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w odniesieniu do uprawnień

wykonawczych przyznanych Komisji (COM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)
0921) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0032/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności (A6-0174/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

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

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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