
TEKSTY PRZYJĘTE

P6_TA(2007)0545

Uchylenie dyrektywy Rady 84/539/EWG (sprzęt elektromedyczny stosowany w
weterynarii) ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady
84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii (COM(2007)0465 — C6-0255/2007 —

2007/0168(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2007)0465),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0255/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0431/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. 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;

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

P6_TA(2007)0546

Jednostki miar ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady
80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do

jednostek miar (COM(2007)0510 — C6-0277/2007 — 2007/0187(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2007)0510),
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— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0277/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0430/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. 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;

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

P6_TA(2007)0547

Zmiana dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do Estonii ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE w
odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii (COM(2007)0411 — C6-0230/2007 —

2007/0141(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)
0411),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0230/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0440/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji;

2. 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;

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