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* 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.)



RR\862634ET.doc 3/6 PE460.879v01-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT.................4

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE 
KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS .....................................................................5

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS......................6



PE460.879v01-00 4/6 RR\862634ET.doc

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide 
nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst)
(KOM(2010)0691 – C7-0034/2011 – 2010/0338(NLE))

(Konsulteerimine – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0691);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 128 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0034/2011);

– võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 86 ja 55;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0102/2011),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide 
kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

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

1 EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 19. jaanuar 2011

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste 
ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst)
KOM(2010)0691, 26.11.2010 – 2010/0338(NLE)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 
8. detsembril 2010. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 
konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 
ettepanek.

Vaadates läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille eesmärk 
on kodifitseerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 975/98 
ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta, järeldas 
konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide 
kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA J. SCHUTTE  L. ROMERO REQUENA
Jurist Asepeadirektor  Peadirektor

1 Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas ingliskeelse 
versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.
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