
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/113

Wtorek, 16 grudnia 2008 r.

— 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



Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.2.2010

Wtorek, 16 grudnia 2008 r.

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komi
sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0410/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

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(2007)0279

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 uproszczenia 

warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierw
szym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2009/43/WE.)

Homologacja typu pojazdów silnikowych i  silników ***I

P6_TA(2008)0604

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady dotyczącego homologacji typu 
pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy 

i obsługi technicznej pojazdów (COM(2007)0851 — C6-0007/2008 — 2007/0295(COD))

(2010/C 45 E/38)

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0851), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C6-0007/2008),

LP411/E54C


