
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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– tekintettel az Európai Közösségek Bíróságának 1964. május 12-i és 1986. július 10-i ítéletére (1),

– tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének 46. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0156/2006);

1. felfüggeszti Tobias Pflüger mentelmi jogát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Németországi
Szövetségi Köztársaság illetékes szerveinek.

(1) 101/63. sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 383. o.), illetve 149/85. sz. Wybot/Faure és társai
ügy (EBHT 1986., 2391. o.).

P6_TA(2006)0198

Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások az élelmiszereken ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-összetételre
és egészségre vonatkozó állításokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására

irányuló tanácsi közös álláspontról (9858/3/2005 – C6-0018/2006 – 2003/0165(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9858/3/2005 – C6-0018/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0424) (1) vonat-
kozó első olvasatbeli álláspontjára (2),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott
ajánlására (A6-0122/2006);

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Elfogadott szövegek, 2005.5.26., P6_TA(2005)0201.

2006.12.7. C 297 E/75Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. május 16., kedd

HU


