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EUROOPA PARLAMENT
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I
P7_TA(2012)0121
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles
sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 –
2010/0380(COD))
(2013/C 258 E/17)
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2010)0794),
— võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 48, mille alusel komisjon
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0005/2011),
— võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,
— võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 7. märtsi 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa
Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4;
— võttes arvesse kodukorra artiklit 55,
— võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0043/2012),
1.

võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.
palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt
muuta või selle muu tekstiga asendada;
3.
teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning
liikmesriikide parlamentidele.
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P7_TC1-COD(2010)0380
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2012. aastal eesmärgiga
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009,
milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord
(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus
(EL) nr 465/2012) lõplikule kujule).

Euroopa Liidu ühinemine Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga ***
P7_TA(2012)0122
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse
eelnõu Euroopa Liidu ühinemise kohta Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepinguga (07434/2012 –
C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))
(2013/C 258 E/18)
(Nõusolek)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07434/2012),
— võttes arvesse Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepingut ning selle kolmanda protokolli eelnõu,
— võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklitele 209 ja 212 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ning artikli 218 lõike 8
teisele lõigule (C7-0085/2012),
— võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,
— võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0139/2012),
1.

annab nõusoleku liidu ühinemiseks lepinguga;

2.
teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmes
riikide valitsustele ja parlamentidele ning Kagu-Aasia sõprus- ja koostöölepingule alla kirjutanud riikide
valitsustele ja parlamentidele.
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