
TEKST ZAPROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 14 
Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2006/112/WE 

Artykuł 199a – ustęp 4 a (nowy) 

4a. W oparciu o przedstawione przez państwa członkowskie 
sprawozdania z oceny, o których mowa w ust. 4, Komisja do 
dnia 1 lipca 2014 r. przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie wraz z odpowiednimi wnioskami, 
stanowiące ocenę ogólnej skuteczności i efektywności środka 
wdrażającego mechanizm oraz stosunku kosztów do korzyści 
środka w celu ponownej oceny, czy zwiększenie lub poszerzenie 
zakresu jego stosowania będzie odpowiednie. 

EFRR: kwalifikowalność działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla 
zmarginalizowanych społeczności ***I 

P7_TA(2010)0012 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla 

zmarginalizowanych społeczności (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD)) 

(2010/C 341 E/19) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0382), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 162 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przed
stawiony przez Komisję (C7-0095/2009), 

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur 
decyzyjnych” (COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0048/2009), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu przedstawione poniżej stanowisko; 

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym.
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Środa, 10 lutego 2010 r.



P7_TC1-COD(2009)0105 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lutego 2010 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. …/2010 zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz społeczności 

zmarginalizowanych 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 437/2010.) 

Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania * 

P7_TA(2010)0013 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. na temat wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 

opodatkowania (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS)) 

(2010/C 341 E/20) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0029), 

— uwzględniając art. 93 i 94 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C6–0062/2009), 

— uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” 
(COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0006/2010), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom 
krajowym.
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Środa, 10 lutego 2010 r.


