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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0353), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0223/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 6. joulukuuta 2017 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 23. helmikuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 

28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen2, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan liikenne- ja matkailuvaliokunnalle 

työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 13. lokakuuta 2017 

päivätyn kirjeen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0038/2018), 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
2 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1. 



A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 

koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 

kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 

muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta; 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan 

neuvoa-antavan ryhmän suositukset; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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