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2009. január 13., kedd 

– tekintettel az EK-Szerződés 26., 87–89., 132. és az azt követő cikkeire, valamit 308. cikkére, amelyeknek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0334/2008), 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 
1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1), 

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0510/2008), 

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. 

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o. 

A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétvá
lására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k 
létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalma
zandó adóztatás közös rendszere (kodifikált szöveg) * 

P6_TA(2009)0003 

Az Európai Parlament 2009. január 13-i jogalkotási állásfoglalása a különböző tagállamok társasá
gainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, 
valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezé
sére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(kodifikált szöveg) (COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS)) 

(2010/C 46 E/23) 

(Konzultációs eljárás – kodifikáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0492), 

– tekintettel az EK-Szerződés 94. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0336/2008), 

– tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 
1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1), 

– tekintettel eljárási szabályzat 80. és 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0511/2008), 

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o. 
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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. 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezé
sekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok * 

P6_TA(2009)0004 

Az Európai Parlament 2009 január 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek Elsőfokú 
Bírósága eljárási szabályzatának az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni 
fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló 

tanácsi határozattervezetről (13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)) 

(2010/C 46 E/24) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács szövegére (13301/2008), 

– tekintettel az EK-Szerződés 245. cikkének második bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160. cikkének 
második bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0348/2008), 

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0508/2008), 

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. 
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