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2008. december 16., kedd

– tekintettel 2008. június 17-i állásfoglalására

(1)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0280.

 (1), 

– tekintettel az EK-Szerződés 308.  cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0481/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 43. cikke (1) bekezdésére és 55. cikke (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0503/2008),

1.   jóváhagyja a Tanács szövegét; 

2.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget; 

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak. 

A társaságoknak előírt biztosítékok a társasági tagok és harmadik személyek érdekei 
védelmében (kodifikált változat) ***I

P6_TA(2008)0590

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a biztosítékok egyenértékűvé 
tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának 
tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a 
Szerződés 48.  cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok 
összehangolásáról szóló európai parlamenti  és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált 

változat) (COM(2008)0544 – C6-0316/2008 – 2008/0173(COD))

(2010/C 45 E/26)

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0544), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 44. cikke (2) bekezdésének 
g) pontjára, amelynek megfelelően a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0316/2008), 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

 (1),

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=C&nnn=102&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search
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– tekintettel az Eljárási Szabályzat 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0465/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véle
ménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 
szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

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

A magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges 
behozatalára alkalmazandó adómentességekről *

P6_TA(2008)0591

Az Európai Parlament 2008. december 16-i jogalkotási állásfoglalása a magánszemélyek személyes 
tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről 
szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0376 – C6-0290/2008 – 

2008/0120(CNS))

(2010/C 45 E/27)

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0376), 

– tekintettel az EK-Szerződés 93.  cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0290/2008), 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. 
december 20-i intézményközi megállapodásra

(1)  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

 (1), 

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0466/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véle
ménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes 
szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló 
tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában; 

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

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?aaaa=1996&mm=04&jj=04&type=C&nnn=102&pppp=0002&RechType=RECH_reference_pub&Submit=Search

