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Muudatusettepanek 7
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Hea koostöö on vajalik, et tagada 
kõigi asjaomaste isikute õiguste kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesolev määrus ei mõjuta 
Ühendkuningriigi ja ühe või mitme 
liikmesriigi vahel sõlmitud kehtivaid 
sotsiaalkindlustuse alaseid konventsioone 
ja lepinguid, mis järgivad määruse (EÜ) 
nr 883/2004 artiklit 8 ja määruse (EÜ) nr 
987/2009 artiklit 9. Käesolev määrus ei 
piira liidu või liikmesriikide võimalust 
võtta käesoleva määruse põhimõtete 
jõustamiseks meetmeid, mis käsitlevad 
halduskoostööd ja teabevahetust 
Ühendkuningriigi pädevate asutustega. 
Samuti ei mõjuta käesolev määrus 
liikmesriikide pädevust sõlmida 
kolmandate riikide või 
Ühendkuningriigiga sotsiaalkindlustuse 
alaseid konventsioone ja lepinguid, mis 
hõlmavad ajavahemikku pärast 
aluslepingute kohaldamise lõppemist 
Ühendkuningriigi suhtes ja 
Ühendkuningriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et saavutada võrdset 
kohtlemist, võrdsustamist ja liitmist 
käsitlevate sotsiaalkindlustuspõhimõtete 
ühetaoline ühepoolne kohaldamine, on 
vaja kehtestada käesolev erandolukorra 
määrus.

(5) Kuna käesoleva määruse 
eesmärke, milleks on saavutada võrdset 
kohtlemist, võrdsustamist ja liitmist 
käsitlevate sotsiaalkindlustuspõhimõtete 
ühetaoline ühepoolne kohaldamine, ei 
suuda liikmesriigid üksi tegutsedes 
piisavalt saavutada, küll aga saab seda 
tänu nende tegutsemise koordineerimisele 
paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Selleks et tagada asjaomastele 
isikutele nende õigustega seotud 
asjakohase ja õigeaegse teabe ja 
nõustamise kättesaadavus, tuleks 
vajalikud vahendid teha kättesaadavaks 
asjakohastele asutustele nii liidu kui ka 
liikmesriigi tasandil.
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab raporti projekti põhjenduse 5 a (uus) 
muudatusettepaneku 1.

Muudatusettepanek 11
Marian Harkin, Jean Lambert, Guillaume Balas, Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Käesoleva määruse kohaldamine 
ei piira lisasätete kohaldamist 
sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek asendab raporti projekti põhjenduse 5 b (uus) 
muudatusettepaneku 2.

Muudatusettepanek 12
Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 c) Arvestades asjaolu, et puudub 
Ühendkuningriigi väljaastumist EList 
käsitlev leping ja kaheaastast 
ajavahemikku, mis järgnes 
Ühendkuningriigi väljaastumise 
teadaandele, ei ole pikendatud, ja 
arvestades vajadust tagada õiguskindlus, 
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peeti asjakohaseks näha ette erand 
kaheksa nädala pikkusest tähtajast, 
millele on osutatud Euroopa Liidu 
lepingule, Euroopa Liidu toimimise 
lepingule ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 
(riikide parlamentide rolli kohta Euroopa 
Liidus) artiklis 4.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Sven Schulze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Käesoleva määruse seos teiste 

kooskõlastusaktidega
1. Käesolev määrus ei piira 
Ühendkuningriigi ja ühe või mitme 
liikmesriigi vahel sõlmitud kehtivate 
sotsiaalkindlustuse alaste konventsioonide 
ja lepingute kohaldamist, mis järgivad 
määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklit 8 ja 
määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklit 9.
2. Käesolev määrus ei piira 
Ühendkuningriigi ja ühe või mitme 
liikmesriigi vahel sõlmitud 
sotsiaalkindlustuse alaste konventsioonide 
ja lepingute kohaldamist, mis on sõlmitud 
pärast päeva, mil Euroopa Liidu lepingu 
artikli 50 lõike 3 kohaselt aluslepingute 
kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja 
Ühendkuningriigis lõppes, ja mis 
hõlmavad ajavahemikku kuni selle 
päevani, tingimusel et nendega 
jõustatakse käesoleva määruse artikli 5 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud põhimõtteid ning 
kohaldatakse artikli 5 lõikes 3 osutatud 
sätteid, need põhinevad määruse (EÜ) nr 
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883/2004 põhimõtetel ja on kooskõlas 
selle eesmärgiga.

Or. en


