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Wtorek, 16 grudnia 2008 r.

Ochrona euro przed fałszowaniem *

P6_TA(2008)0588

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie projektu 
rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki 
niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (14533/2008 — C6-0395/2008 — 2007/0192A(CNS))

(2010/C 45 E/24)

(Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski

— uwzględniając projekt Rady (14533/2008), 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2007)0525), 

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r.

(1)  Teksty przyjęte P6_TA(2008)0280.

 (1), 

— uwzględniając art.  123 ust.  4 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0395/2008), 

— uwzględniając art. 51, art. 43 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0499/2008),

1.   zatwierdza projekt Rady; 

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

3.   zwraca się do Rady o  ponowne skonsultowanie się z  Parlamentem w  przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym tekstem; 

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

Ochrona euro przed fałszowaniem (państwa członkowskie spoza strefy euro) *

P6_TA(2008)0589

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie projektu 
rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr  1339/2001 rozszerzające działanie 
rozporządzenia (WE) nr  1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed 
fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty 

(14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B(CNS))

(2010/C 45 E/25)

(Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Rady (14533/2008), 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0525),
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— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r.

(1)  Teksty przyjęte P6_TA(2008)0280.

 (1), 

— uwzględniając art.  308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0481/2008), 

— uwzględniając art. 51, art. 43 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A6-0503/2008),

1.   zatwierdza projekt Rady; 

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

3.   zwraca się do Rady o  ponowne skonsultowanie się z  Parlamentem w  przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym tekstem; 

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

Gwarancje wymagane od spółek w  celu uzyskania ich równoważności (wersja 
ujednolicona) ***I

P6_TA(2008)0590

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są 
wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i  osób trzecich 
w  zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i  zmian jej kapitału (wersja 

ujednolicona) (COM(2008)0544 — C6-0316/2008 — 2008/0173(COD))

(2010/C 45 E/26)

(Procedura współdecyzji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0544), 

— uwzględniając art.  251 ust.  2 oraz art.  44 ust.  2 lit. g  Traktatu WE, zgodnie z  którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0316/2008), 

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

(1)  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.

 (1),
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http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=C&nnn=102&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search

