
Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów 
nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS między Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
a Wspólnotą Europejską *** 

P7_TA(2011)0463 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia 
usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE)) 

(2013/C 131 E/24) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (11117/2011), 

— uwzględniając projekt Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów 
nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony 
(11575/2011), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 171, art. 172, art. 
218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7- 
0185/2011), 

— uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 7 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0332/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie Umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących 
i spółek zależnych różnych państw członkowskich * 

P7_TA(2011)0464 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego 
w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich 

(przekształcenie) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS)) 

(2013/C 131 E/25) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2010)0784), 

— uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsul
towała się z Parlamentem (C7-0030/2011),

PL C 131 E/156 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2013 

Środa, 26 października 2011 r.



— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych ( 1 ), 

— uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 25 marca 2011 r. skierowane do Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu, 

— uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0314/2011), 

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te 
określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmie
nionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie 
istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty, 

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

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funk
cjonowaniu 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 swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym. 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 9 preambuły 

(9) W odniesieniu do traktowania stałych zakładów, państwa 
członkowskie mogą mieć potrzebę określenia warunków i instru
mentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podat
kowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, zgodnie 
z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uzna
wane na poziomie międzynarodowym. 

(9) W odniesieniu do traktowania stałych zakładów państwa 
członkowskie mogą potrzebować określenia warunków i instru
mentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podat
kowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, a także 
uniknięcia skrajnych form zbyt niskiego opodatkowania lub 
nieopodatkowania, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając 
reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a) 

a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków; albo a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków, jeżeli 
zostały one opodatkowane w państwie spółki zależnej 
według ustawowej stawki podatku od osób prawnych 
w wysokości nie mniejszej niż 70 % średniej ustawowej 
stawki podatku od osób prawnych obowiązującej 
w państwach członkowskich; albo
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b) 

b) opodatkowuje te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę 
dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku 
należnego tej części podatku dochodowego od osób praw
nych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do 
tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod 
warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporząd
kowane spółki mają takie samo znaczenie, jak określone 
w art. 2 oraz spełniają wymagania przewidziane w art. 3, 
do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku. 

b) opodatkowuje te zyski według ustawowej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości nie mniejszej niż 70 % 
średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych 
obowiązującej w państwach członkowskich, jednocześnie 
upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia 
od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodo
wego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, 
która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną 
spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie 
spółka i jej podporządkowane spółki mają takie samo 
znaczenie, jak określone w art. 2 oraz spełniają wymagania 
przewidziane w art. 3, do limitu kwoty odpowiedniego, 
należnego podatku. 

Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I 

P7_TA(2011)0465 

Poprawki Parlamentu europejskiego przyjęte w dniu 26 października 2011 r. do wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych 
mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM (2010)0815 – C7-0016/2011 – 

2010/0395 (COD)) ( 1 ) 

(2013/C 131 E/26) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 1 preambuły 

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finanso
wego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze 
względu na konieczność dalszych zmian, w tym uwzględnienia 
zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim, rozporządzenie 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 należy zastąpić niniejszym 
rozporządzeniem dla zachowania przejrzystości. 

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finanso
wego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot 
Europejskich zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ze 
względu na konieczność dalszych zmian, w tym uwzględnienia 
zmian wprowadzonych traktatem lizbońskim, rozporządzenie 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 należy zastąpić niniejszym 
rozporządzeniem dla zachowania przejrzystości, zgodnie z trak
tatem lizbońskim przyjętym wspólnie przez Parlament Euro
pejski i Radę zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 2 preambuły 

(2) W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 usta
nawia się zasady budżetowe i reguły finansowe, które powinny 
być przestrzegane we wszystkich aktach ustawodawczych 
i przez wszystkie instytucje. Należy zachować najważniejsze 
zasady, a także koncepcję i strukturę tego rozporządzenia 
oraz podstawowe reguły zarządzania budżetowego i zarządza
nia 

(2) W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002 usta
nawia się zasady budżetowe i reguły finansowe leżące u podstaw 
tworzenia i wykonania budżetu ogólnego, gwarantujące nale 
żyte i skuteczne gospodarowanie środkami finansowymi, 
kontrolę i ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, 
a także zwiększenie przejrzystości, które powinny być
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( 1 ) Sprawa została następnie odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0325/2011). 
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