
— uwzględniając art. 245 akapit drugi traktatu WE oraz art. 160 akapit drugi traktatu Euratom, na mocy 
których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0066/2008), 

— uwzględniając opinię Komisji wydaną w trybie art. 245 akapit drugi traktatu WE i art. 160 akapit drugi 
traktatu Euratom w sprawie wniosku dotyczącego zmian regulaminu Trybunału Sprawiedliwości 
w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do wyjątkowej procedury ponownego 
rozpoznania, który to wniosek złożył Trybunał zgodnie z art. 64 statutu Trybunału (SEC(2008)0345), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0211/2008), 

1. zatwierdza projekt decyzji Rady; 

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

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji; 

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

Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów ***II 

P6_TA(2008)0282 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. dotycząca wspólnego 
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (11406/4/2007 — C6-0056/2008 — 

2005/0281(COD)) 

(2009/C 286 E/34) 

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11406/4/2007 — C6-0056/2008), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 1 ) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0667), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 62 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0162/2008), 

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; 

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

( 1 ) Dz. U. C 287 E z 29.11.2007, str. 135.
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P6_TC2-COD(2005)0281 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w celu 
przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej 

niektóre dyrektywy 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania 
odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2008/98/WE.) 

Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej ***II 

P6_TA(2008)0283 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie wspólnego 
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustana- 
wiającej normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/ 
176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 2000/60/WE (11486/3/2007 — 

C6-0055/2008 — 2006/0129(COD)) 

(2009/C 286 E/35) 

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11486/3/2007 — C6-0055/2008) ( 1 ), 

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 2 ) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0397), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając art. 62 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Natu
ralnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0192/2008), 

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; 

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

( 1 ) Dz. U. C 71 E z 18.3.2008, str. 1. 
( 2 ) Dz. U. C 102 E z 24.4.2008, str. 90. 

P6_TC2-COD(2006)0129 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. w 
celu przyjęcia dyrektywy 2008/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środowisko- 
wych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrek- 
tywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej 

dyrektywę 2000/60/WE 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania 
odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2008/105/WE.)
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