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III
(Voorbereidende handelingen)

EUROPEES PARLEMENT
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels ***I
P7_TA(2012)0121
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2012 over het voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr.
987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
(COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))
(2013/C 258 E/17)
(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,
— gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0794),
— gezien artikel 294, lid 2, en artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0005/2011),
— gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
— gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 7 maart 2012 om het
standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
— gezien artikel 55 van zijn Reglement,
— gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0043/2012),
1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.
verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in
haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
3.
verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Com
missie en de nationale parlementen.
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P7_TC1-COD(2010)0380
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen op 18 april 2012 met het oog
op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen
met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 465/2012.)

Toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van vriendschap en samen
werking in Zuidoost-Azië ***
P7_TA(2012)0122
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 april 2012 betreffende het ontwerpbesluit
van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van vriendschap en
samenwerking in Zuidoost-Azië (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))
(2013/C 258 E/18)
(Goedkeuring)
Het Europees Parlement,
— gezien het ontwerpbesluit van de Raad (07434/2012),
— gezien het Verdrag van vriendschap en samenwerking in Zuidoost-Azië en het ontwerp van derde
protocol daarbij,
— gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 209 en 212,
artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0085/2012),
— gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,
— gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0139/2012),
1.

hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.
verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de
Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de staten die het Verdrag van
vriendschap en samenwerking in Zuidoost-Azië hebben ondertekend.
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