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Uvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije 
sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na 
področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva 
Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 
2019/0019(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2019)0053),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0039/2019),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 25. februarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0161/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. se seznanja z izjavo Komisije, ki je priložena tej resoluciji in bo objavljena v seriji C 
Uradnega lista Evropske unije;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2019)0019

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi 
ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti 
po izstopu Združenega kraljestva iz Unije

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/500.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Uredba o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov 

socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz 

Evropske unije temelji na členu 48 Pogodbe o delovanje Evropske unije (PDEU), saj zadeva 

ukrepe na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. Razširitev te uredbe na 

državljane tretjih držav v istem pravnem aktu ni mogoča zaradi nezdružljivosti pravnih 

podlag, saj bi takšna razširitev morala temeljiti na členu 79(2)(b) PDEU.

Komisija meni, da bi morali državljani tretjih držav, ki so zajeti v Uredbi (EU) št. 1231/2010 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010, še naprej imeti korist od osnovnih 

načel koordinacije sistemov socialne varnosti, ki naj bi bila kodificirana v Uredbi o 

vzpostavitvi ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih na področju koordinacije sistemov socialne 

varnosti na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1231/2010 ter uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 

987/2009, ki ostanejo v veljavi.

Komisija bo razmislila, ali bi bilo treba načela iz te uredbe, če bi se pozneje pokazala potreba, 

razširiti na državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici in ki so ali so bili 

skladno z Uredbo (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

24. novembra 2010 zajeti z zakonodajo EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti, da bi 

potrdili njihove pravice, ki se nanašajo na obdobje, ko je bilo Združeno kraljestvo država 

članica.


