
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/115

Wtorek, 16 grudnia 2008 r.

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i  Bezpie
czeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i  Ochrony Konsumentów oraz Komisji 
Transportu i Turystyki (A6-0329/2008),

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)0295

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w  pierwszym czytaniu w  dniu 16 grudnia 2008  r. 
w  celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr …/2009 dotyczące 
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, zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr  715/2007 i  dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE 

i 2005/78/WE

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

EFRR, EFS i Fundusz Spójności (projekty generujące dochód) ***

P6_TA(2008)0605

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16  grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr  1083/2006 dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności w  odniesieniu do niektórych projektów generujących dochód (13874/2008 — 

C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC))

(2010/C 45 E/39)

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2008)0558 – 13874/2008), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 161 akapit pierwszy 
Traktatu WE (C6-0387/2008),
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Wtorek, 16 grudnia 2008 r.

— uwzględniając art. 75 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjal
nych (A6-0477/2008),

1.   wyraża zgodę na wniosek dotyczący rozporządzenia Rady; 

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

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich *

P6_TA(2008)0606

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 16 grudnia 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego Warunki zatrudnienia innych pracowników 

Wspólnot Europejskich (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

(2010/C 45 E/40)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0786), 

— uwzględniając art.  283 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0449/2008), 

— uwzględniając art. 21 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego

(1)  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Euro
pejskiego (2005/684/WE, Euratom) (Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1).

 (1), 

— mając na uwadze polityczną deklarację Parlamentu złożoną na posiedzeniu plenarnym w dniu 16 grud
nia 2008 r.

(2)  Por. protokół z posiedzenia, pkt. 3.23.

 (2), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Budżetowej (A6-0483/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE; 

LP611/E54C

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:262:0001:0001:PL:PDF

