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Wydatki w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) *

P6_TA(2008)0592

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady w  sprawie wydatków w  dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona) 

(COM(2008)0358 — C6-0271/2008 — 2008/0116(CNS))

(2010/C 45 E/28)

(Procedura konsultacji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0358), 

— uwzględniając art.  37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0271/2008), 

— 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 (A6-0464/2008),

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. 

Medale i żetony podobne do monet euro *

P6_TA(2008)0593

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr  2182/2004 dotyczące 
medali i  żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 VOL. I  — C6-0332/2008 — 

2008/0167(CNS))

(2010/C 45 E/29)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0514 VOL. I), 

— po konsultacji Parlamentu przez Radę (C6-0332/2008),
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— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0469/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji; 

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 wniosku Komisji; 

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

Medale i  żetony podobne do monet euro (stosowanie rozporządzenia do 
nieuczestniczących państw członkowskich) *

P6_TA(2008)0594

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające 
na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr  2182/2004 
dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (COM(2008)0514 VOL. II — C6-0335/2008 

— 2008/0168(CNS))

(2010/C 45 E/30)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0514 VOL. II), 

— uwzględniając art.  308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0335/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0470/2008),

1.   zatwierdza wniosek Komisji; 

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 wniosku Komisji; 

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


