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PR_CNS_art51app

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz 
w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem 
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 
ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa 
członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty
(14533/2008  – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Rady (14533/2008),

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0525),

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 17 czerwca 2008 r.1,

– uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0481/2008),

– uwzględniając art. 51, art. 43 ust. 1 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0503/2008),

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament 
tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym 
aktem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

1 Teksty przyjęte P6_TA(2008)0280.
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PROCEDURA
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państwach członkowskich, które nie przyjęły euro jako jednej waluty

Odsyłacze 14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Data konsultacji z PE 9.12.2008

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 
opinii
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

Opinia niewydana
       Data decyzji

ECON
8.12.2008

Sprawozdawca(y)
       Data powołania

Gérard Deprez
2.12.2008

Poprzedni sprawozdawca(y) Agustín Díaz de Mera 
García Consuegra

Procedura uproszczona - data decyzji 2.12.2008

Rozpatrzenie w komisji 2.12.2008

Data przyjęcia 2.12.2008

Data złożenia 12.12.2008


