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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 353 E/195
2012 m. rugsėjo 11 d., antradienis

— atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę (1),
— atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 9 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento
pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,
— atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7-0203/2012),
1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.
ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės
arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;
3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

___________
(1) OL C 225, 2012 7 27, p. 174.

P7_TC1-COD(2011)0285
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su bendrosios išmokos schema ir parama
vynmedžių augintojams
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktąReglamentą (ES)
Nr. 1028/2012.)

Administracinis bendradarbiavimas per Vidaus rinkos informacinę sistemą ***I
P7_TA(2012)0317
2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos
informacinę sistemą („VRI reglamentas“) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
(2013/C 353 E/35)
(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0522),
— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal
kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0225/2011),
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C 353 E/196

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2012 m. rugsėjo 11 d., antradienis

— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,
— atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2011 m. gruodžio 7 d. nuomonę (1),
— atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti
Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,
— atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,
— atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0068/2012),
1.

priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.
ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės
arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;
3.

paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

___________
(1) OL C 43, 2012 2 15, p. 14.

P7_TC1-COD(2011)0226
Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo
per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB
(„VRI reglamentas“)
(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES)
Nr. 1024/2012.)

Bendra apmokestinimo sistema, taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų
mokėjimams *
P7_TA(2012)0318
2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos
direktyvos dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų
mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (nauja redakcija)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))
(2013/C 353 E/36)
(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis – nauja redakcija)
Europos Parlamentas,
— atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0714),
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