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III
(Valmistavat säädökset)

EUROOPAN PARLAMENTTI
Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I
P7_TA(2012)0121
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun
asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 –
2010/0380(COD))
(2013/C 258 E/17)
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)
Euroopan parlamentti, joka
— ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2010)0794),
— ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 48 artik
lan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0005/2011),
— ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,
— ottaa huomioon neuvoston edustajan 7. maaliskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen
hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan
4 kohdan mukaisesti,
— ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,
— ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0043/2012),
1.

vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.
pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä
ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;
3.
kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille
parlamenteille.
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P7_TC1-COD(2010)0380
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2012, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004
täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta
(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU)
N:o 465/2012.)

Euroopan unionin liittyminen Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen
***
P7_TA(2012)0122
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. huhtikuuta 2012 esityksestä neuvoston
päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen
(07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))
(2013/C 258 E/18)
(Hyväksyntä)
Euroopan parlamentti, joka
— ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07434/2012),
— ottaa huomioon Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän kolmannen pöy
täkirjaluonnoksen,
— ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 209 artiklan ja 212 ar
tiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen
alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0085/2012)
— ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,
— ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7-0139/2012),
1.

hyväksyy unionin liittymisen sopimukseen;

2.
kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hal
lituksille ja parlamenteille sekä Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittajavaltioiden
hallituksille ja parlamenteille.
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