
— uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. zatytułowane „Szybsza me
toda pracy nad urzędowym ujednoliceniem tekstów prawnych”

(1)  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

 (1), 

— uwzględniając art. 80 oraz art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0382/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z odpowiednich służb praw
nych Parlamentu Europejskiego, Rady i  Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek zawiera proste 
ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Par
lamentu, Rady i Komisji; 

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

Prawo spółek dotyczące jednoosobowych spółek z  ograniczoną 
odpowiedzialnością (wersja ujednolicona)  ***I

P6_TA(2008)0531

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 18  listopada 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie prawa spółek dotyczącej 
jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (COM(2008)0344 

— C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

(2010/C 16 E/24)

(Procedura współdecyzji — ujednolicenie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0344), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
przez Komisję (C6-0217/2008), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej meto
dy pracy nad urzędowym ujednoliceniem tekstów prawnych

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

 (1), 

— uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0383/2008),
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A. mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamen
tu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących przepisów 
bez zmian co do istoty,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Par
lamentu, Rady i Komisji; 

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

Siedzenie kierowcy w  kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja 
ujednolicona) ***I

P6_TA(2008)0532

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 18  listopada 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siedzenia kierowcy w kołowych 
ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0351 — C6-0243/2008 — 

2008/0115(COD))

(2010/C 16 E/25)

(Procedura współdecyzji — ujednolicenie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0351), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
przez Komisję (C6-0243/2008), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej meto
dy pracy nad urzędowym ujednoliceniem tekstów prawnych

(1)  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

 (1), 

— uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0384/2008),

A. mając na uwadze opinię grupy konsultacyjnej, złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji, zgodnie z którą wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących tekstów bez 
zmian co do istoty,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Par
lamentu, Rady i Komisji; 

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