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Wtorek, 16 grudnia 2008 r.

P6_TC1-COD(2008)0122

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w  pierwszym czytaniu w  dniu 16 grudnia 2008  r. 
w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE zmieniającej decyzję Rady 

2001/470/WE ustanawiającą Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i  handlowych

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 568/2009/WE.)

ZAŁĄCZNIK

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję do zwrócenia się do przedstawicieli Trybunału Sprawiedliwo
ści, na poziomie i w sposób, który Trybunał uznaje za właściwy, o uczestniczenie w posiedzeniach Europej
skiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Europejska rada zakładowa (przekształcenie) ***I

P6_TA(2008)0602

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. dotycząca wniosku 
w  sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach 
lub w  grupach przedsiębiorstw o  zasięgu wspólnotowym (przekształcenie) (COM(2008)0419 — 

C6-0258/2008 — 2008/0141(COD))

(2010/C 45 E/36)

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0419), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wnio
sek Parlamentowi (C6-0258/2008), 

— uwzględniając zobowiązania podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 10 grudnia 2008 r., do
tyczące przyjęcia poprawionego wniosku, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE, 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z  dnia 28  listopada 2001  r. w  sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych

(1)  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

 (1), 

— uwzględniając pismo z  dnia 9  października 2008  r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Za
trudnienia i Spraw Socjalnych zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu,

LP211/E54C

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:077:0001:0001:PL:PDF
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— uwzględniając art. 80a i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0454/2008),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europej
skiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych in
nych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w  odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych 
przepisów istniejących tekstów z tymi poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez 
zmian merytorycznych,

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

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie zna
czących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

P6_TC1-COD(2008)0141

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w  pierwszym czytaniu w  dniu 16 grudnia 2008  r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/ …/WE w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i  konsultowania się z  nimi 
w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie)

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/38/WE.)

Transfer produktów związanych z obronnością we Wspólnocie ***I

P6_TA(2008)0603

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie uproszczenia warunków 
transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (COM(2007)0765 — C6-0468/2007 

— 2007/0279(COD))

(2010/C 45 E/37)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0765), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C6-0468/2007),

LP0102.2.32


