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Wtorek, 16 grudnia 2008 r.

— 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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— uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0465/2008),

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. 

Zwolnienia od podatku stosowane do sprowadzania na stałe majątku osobistego *

P6_TA(2008)0591

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe 
majątku osobistego z  państw członkowskich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0376 — 

C6-0290/2008 — 2008/0120(CNS))

(2010/C 45 E/27)

(Procedura konsultacji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0376), 

— uwzględniając art.  93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0290/2008), 

— 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), 

— uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0466/2008),

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 Europejskiego, Rady i Komisji; 

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