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Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
valdkonnas pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I
Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi 
Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta 
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0053),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 48, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0039/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 25. veebruari 2019. aasta kirjas võetud 
kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0161/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis 
avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2019)0019

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… 
sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas võetavate erandolukorra meetmete 
kohta pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/500) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Komisjoni ettepanek, mis käsitleb sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast 

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavaid 

erandolukorra meetmeid, põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 48, kuna see 

puudutab sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonda. Käesoleva määruse laiendamine 

kolmandate riikide kodanikele samas õigusaktis ei ole võimalik õiguslike aluste 

kokkusobimatuse tõttu, sest selline laiendamine peaks põhinema ELi toimimise lepingu 

artikli 79 lõike 2 punktil b.

Komisjon on seisukohal, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta 

määrusega (EL) nr 1231/2010 hõlmatud kolmandate riikide kodanike suhtes tuleks jätkuvalt 

kohaldada sotsiaalkindlustuse koordineerimise peamisi põhimõtteid, mida on kavas 

kodifitseerida määruses, millega kehtestatakse erandolukorra meetmed sotsiaalkindlustuse 

koordineerimise valdkonnas, mis põhineb määrusel (EL) nr 1231/2010 ning määrustel (EÜ) 

nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009, mis jäävad kehtima. 

Komisjon kaalub siiski hilisemas etapis, kui see peaks vajalikuks osutuma, käesolevas 

ettepanekus esitatud põhimõtete laiendamist liikmesriikides seaduslikult elavatele kolmandate 

riikide kodanikele, kes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse 

(EL) nr 1231/2010 kohaselt kuuluvad või on kuulunud sotsiaalkindlustussüsteemide 

koordineerimist käsitlevate ELi õigusnormide kohaldamisalasse, et kinnitada nende õigusi 

ajavahemikus, kui Ühendkuningriik oli liikmesriik.


