
37. zachęca sprawozdawcę na rok 2010 do złożenia indywidualnych wizyt w Radzie, Trybunale Spra
wiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie 
Regionów, u Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w celu wysłu
chania przedstawicieli tych instytucji przed przejściem do etapu preliminarza oraz do złożenia sprawozdania 
przed Komisją Budżetową; 

* 

* * 

38. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybu
nałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecz
nemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Europejskiemu Inspek
torowi Ochrony Danych. 

Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja 
ujednolicona) * 

P6_TA(2009)0101 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zakresu stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 
2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy przywozie 

finalnym (wersja ujednolicona) (COM(2008)0575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS)) 

(2010/C 87 E/49) 

(Procedura konsultacji – kodyfikacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0575), 

— uwzględniając art. 93 i art. 94 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C6-0347/2008), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej 
metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych ( 1 ), 

— uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0060/2009), 

A. mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parla
mentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących prze
pisów bez zmian co do istoty, 

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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( 1 ) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2. 

Środa, 11 marca 2009 r.


