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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta 
Euroopan yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY muuttamisesta
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2012)0061),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0054/2012),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. hyväksyy komission ehdotuksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
Eurooppa-neuvosto voi asianomaisen jäsenvaltion aloitteesta – yksimielisesti ja komissiota 
kuultuaan – tehdä päätöksen, jolla muutetaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun Tanskan, Ranskan 
tai Alankomaiden maan tai alueen asemaa unioniin nähden. 

Ranskan tasavalta pyysi 30. kesäkuuta 2010 päivätyllä kirjeellä Eurooppa-neuvostoa 
tekemään tällaisen päätöksen, jotta aikaisemmin syrjäisimpiin alueisiin kuulunut Saint-
Barthélemyn saari saa Euroopan unioniin assosioituneen merentakaisen maan ja alueen 
aseman.  

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 29. lokakuuta 2010 päätöksen 2010/718/EU, jolla muutettiin 
Ranskan merentakaisen yhteisön Saint-Barthélemyn asemaa 1. tammikuuta 2012 alkaen.

Jotta tämä Eurooppa-neuvoston päätös astuu voimaan, neuvoston on SEUT-sopimuksen 
203 artiklan mukaisesti yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan muutettava merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 
tehtyä päätöstään 

Näin ollen ehdotetaan neuvoston päätöksen 2001/822/EY liitteen I A muuttamista siten, että 
siihen lisätään merentakaisten maiden ja alueiden luetteloon uusi luetelmakohta Saint-
Barthélemya varten.  

Esittelijä katsoo, että tämä aseman muutos vastaa Saint-Barthélemyn alueen tarpeita ja 
erityispiirteitä vahingoittamatta kuitenkaan unionin etuja, ja ehdottaa täten komission 
ehdotuksen hyväksymistä.  

Saint-Barthélemysta tulee näin 26. Euroopan unioniin assosioitunut merentakainen maa ja 
alue. Hyväksymällä merentakaisen maan ja alueen aseman Saint-Barthélemy aloittaa 
Euroopan unionin kanssa uuden vastavuoroisen ja kestävän kumppanuuden, joka vastaa sen 
erityispiirteitä, kyseenalaistamatta kuitenkaan kuulumistaan eurooppalaiseen perheeseen.  
Saint-Barthélemyn rahayksikkönä säilyykin euro, ja sen kansalaiset ovat edelleen Euroopan 
unionin kansalaisia.  Yhteydet Euroopan unioniin siis säilyvät. 

Aseman muutos antaa Saint-Barthélemylle mahdollisuuden vahvistaa suhteitaan alueellisten 
toimijoiden, erityisesti merentakaisten maiden ja alueiden, AKT-maiden sekä Karibian 
syrjäisimpien alueiden, kanssa ja auttaa täten sitä levittämään eurooppalaista mallia ja arvoja.


