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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust 
2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa 
Ühendusega
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0061),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0054/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A7-0000/2012),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 355 lõike 6 kohaselt võib Euroopa Ülemkogu 
asjaomaste liikmesriikide algatusel võtta pärast konsulteerimist komisjoniga vastu ühehäälse 
otsuse, millega muudetakse artikli 355 lõigetes 1 ja 2 osutatud Taani, Prantsusmaa või 
Madalmaade maa või territooriumi staatust liidu suhtes. 

Prantsuse Vabariik palus 30. juuni 2010. aasta kirjas Euroopa Ülemkogul vastu võtta 
nimetatud otsus Saint-Barthélemy saare suhtes, et saar saaks äärepoolseima piirkonna asemel 
Euroopa Liiduga assotsieerunud ülemeremaa ja -territooriumi staatuse. 

Euroopa Ülemkogu võttis 29. oktoobril 2010. aastal vastu otsuse 2010/718/EL, millega 
muudetakse Prantsuse üksuse Saint-Barthélemy staatust alates 1. jaanuarist 2012.

Euroopa Ülemkogu otsuse rakendamiseks peab nõukogu Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 203 kohaselt muutma ühehäälselt, komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga oma otsust ülemeremaade ja -territooriumide liiduga 
assotsieerimise kohta. 

Sellest tulenevalt on tehtud ettepanek muuta nõukogu otsuse 2001/822/EÜ lisa I A, et lisada 
uus taane ja kanda Saint-Barthélemy ülemeremaade ja -territooriumide loetellu. 

Raportöör on seisukohal, et staatuse muutmine vastab Saint-Barthélemy territooriumi 
vajadustele ja eripäradele ning ei kahjusta Euroopa Liidu huvisid. Seetõttu teeb ta ettepaneku 
komisjoni ettepanek heaks kiita. 

Saint-Barthélemy saarest saab 26. Euroopa Liiduga assotsieeritud ülemeremaa ja -
territoorium. Ülemeremaa ja -territooriumi staatuse vastuvõtmisega astub Saint-Barthélemy 
Euroopa Liiduga uude vastastikusesse ja püsivasse partnerlussuhtesse, mis vastab tema 
eripäradele, kuid ei sea kahtluse alla saare kuulumist Euroopa perre. Saint-Barthélemy säilitab 
vääringuna euro ja tema kodanikud jäävad Euroopa Liidu liikmeteks. Sidemed Euroopa 
Liiduga jäävad seega alles. 

Staatuse muutus võimaldab Saint-Barthélemy saarel tugevdada oma sidemeid piirkondlike 
osalejatega, sh ülemeremaade ja -territooriumide, AKV riikide ja Kariibi mere 
äärepoolseimate piirkondadega, ning aidata seeläbi kaasa ELi mudeli ja väärtuste laiemale 
levikule.


