
P6_TA(2006)0195

Az EK és Angola közötti halászati megállapodás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai
Népköztársaság Kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halászatról szóló megálla-
podás felmondásáról és a 2792/1999/EK rendelettől való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2005)0677 – C6-0035/2006 – 2005/0262(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2005)0677) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0035/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikke (7) bekezdésére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság vélemé-
nyére (A6-0133/2006);

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot és a megállapodás felmondását;

2. jóváhagyja a 2792/1999/EK rendelettől való eltéréseket, amelyeket a most elfogadott rendelet tartalmaz;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az
Angolai Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2006)0196

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye (HÉA) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 77/388/EGK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás
teljesítési helye tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló módosított

javaslatról (COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0334) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0322/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére
(A6-0153/2006);

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EK-szerződés 250. cikke
(2) bekezdése értelmében;
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3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja
a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL
JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 1

(1) preambulumbekezdés

(1) A belső piac létrejötte, a globalizáció, a szabályozás hiánya
és a műszaki változások együttesen rendkívüli mértékben
megváltoztatták a szolgáltatások kereskedelmének mennyiségét
és módját. Egyre több szolgáltatást lehet a távértékesítéssel is
biztosítani. Erre válaszul az évek során többféle intézkedés
született, és számos szolgáltatást jelenleg a rendeltetési hely elve
szerint adóztatnak meg.

(1) A belső piac létrejötte, a globalizáció, a szabályozás hiánya
és a műszaki változások együttesen rendkívüli mértékben
megváltoztatták a szolgáltatások kereskedelmének mennyiségét
és módját. Egyre több szolgáltatást – például elektronikus úton
nyújtott és telekommunikációs szolgáltatások – lehet a táv-
értékesítéssel is biztosítani. Erre válaszul az évek során többféle
intézkedés született, és számos szolgáltatást jelenleg a rendelte-
tési hely elve szerint adóztatnak meg.

Módosítás: 2

(6) preambulumbekezdés

(6) Bizonyos körülmények között a szolgáltatásnyújtás teljesí-
tési helyére vonatkozó általános szabály nem alkalmazható
sem az adóalanyok, sem az adóalanynak nem minősülő szemé-
lyek esetében, és meghatározott kivételes érvényesek. Ezeknek a
kivételeknek nagyrészt létező követelményeken kell alapulniuk,
és tükrözniük kell az igénybevétel helye szerinti adózás elvét,
miközben nem követelhetnek aránytalanul nagy adminisztratív
terhet egyes kereskedőktől.

(6) Bizonyos körülmények között a szolgáltatásnyújtás teljesí-
tési helyére vonatkozó általános szabály nem alkalmazható
sem az adóalanyok, sem az adóalanynak nem minősülő szemé-
lyek esetében, és meghatározott kivételek érvényesek. Ezeknek a
kivételeknek nagyrészt létező követelményeken kell alapulniuk,
és tükrözniük kell az igénybevétel helye szerinti adózás elvét,
miközben nem követelhetnek aránytalanul nagy adminisztratív
terhet egyes kereskedőktől, és ehhez a hozzáadottértékadó-
kötelezettségek egyszerűsítésére van szükség az olyan intéz-
kedések bevezetése révén, mint az „egyablakos ügyintézési
rendszer”.

Módosítás: 3

(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A fordított adózási mechanizmus hatálya alá tartozó
szolgáltatásokra vonatkozó HÉA megfelelő alkalmazásának
biztosítása érdekében a tagállamok által a szolgáltatóktól
gyűjtött adatokat közölni kell az igénybevevő letelepedésének
helye szerinti tagállammal. A hozzáadottérték-adó területén
történő közigazgatási együttműködésről szóló, 2003. október
7-i 1798/2003/EK tanácsi rendeletnek (1) elő kell írnia ezt a
fajta közlést, és azt ennek megfelelően kell módosítani.
A szolgáltatásoknak az információcserébe történő felvétele
érdekében, ezen irányelv elfogadása szorosan kapcsolódik
az 1798/2003/EK rendelet szükséges módosításaihoz, vala-
mint a HÉA-információcsere-rendszer (VIES) hatékony
módosításához.

(1) HL L 264., 2003.10.15., 1. o.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL
JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 4

1. cikk 1. pont
6. cikk (6) bekezdés (77/388/EGK irányelv)

(6) Ha egyetlen jogalanynak egynél több állandó telep-
helye van, a telephelyek közötti szolgáltatások nem tekin-
tendők szolgáltatásnak.

törölve

Módosítás: 5

1. cikk 2. pont
9. cikk (3) bekezdés (77/388/EGK irányelv)

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában, ha a személy
olyan adóalany, aki olyan tevékenységeket vagy ügyleteket is
folytat, melyek nem tekintendők az áruk vagy szolgáltatások
adóköteles szolgáltatásának, adóalanynak tekintendő minden
számára nyújtott szolgáltatás tekintetében, kivéve abban az
esetben, ha a szolgáltatást saját vagy alkalmazottai személyes
használatára veszik igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában, ha a személy
olyan adóalany, aki olyan tevékenységeket vagy ügyleteket is
folytat, melyek nem tekintendők az áruk vagy szolgáltatások
adóköteles szolgáltatásának, adóalanynak tekintendő minden
számára nyújtott szolgáltatás tekintetében.

Módosítás: 6

1. cikk 2. pont
9 g. cikk (1) bekezdés c) pont (77/388/EGK irányelv)

c) rádiós és televíziós közvetítés; c) lineáris és nem lineáris rádiós, televíziós és egyéb az audio-
vizuális médiával kapcsolatos szolgáltatások;

P6_TA(2006)0197

Pflüger úr mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelem

Az Európai Parlament határozata Tobias Pflüger mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló
kérelemről (2006/2030(IMM))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság igazságügyi minisztériuma által 2005. november 29-én
eljuttatott és 2005. december 15-én a plenáris ülésen bejelentett, Tobias Pflüger mentelmi jogának felfüg-
gesztésére irányuló kérelemre,

– miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően, meghallgatta Tobias Pflügert,

– tekintettel az Európai Közösségek kiváltságokról és mentességekről szóló 1965. április 8-i jegyzőköny-
vének 10. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján
történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,
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