
RR\1019776ET.doc PE528.140v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Istungidokument

A7-0116/2014

17.2.2014

***II
SOOVITUS TEISELE 
LUGEMISELE
Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende 
liikmesriikide ning teiselt poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingu teatava rakenduskorra kohta 
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Iuliu Winkler



PE528.140v02-00 2/8 RR\1019776ET.doc

ET

PR_COD_2app

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

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt 
poolt Serbia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teatava 
rakenduskorra kohta 
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (17930/1/2013 – C7-0028/2014),

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2011)0938) suhtes,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-
0116/2014),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

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

1 Vastuvõetud tekstid, 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.
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SELETUSKIRI

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Serbia Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping allkirjastati 29. aprillil 2008 Luxembourgis. Leping jõustus 1. septembril 
2013. aastal.

Eesmärgiga tagada stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu tõhus rakendamine pakkus 
komisjon välja mõnede lepingu kaubandusega seotud osade rakendamist käsitleva määruse.

Nii on varem tehtud ka muude Lääne-Balkani riikidega sõlmitud stabiliseerimis- ja 
assotsieerimislepingute ning vahelepingute puhul järgmiste määrustega:

– nõukogu määrus (EÜ) nr 2248/2001 (EÜ ja Horvaatia vaheline stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping ning vaheleping), 

– nõukogu määrus (EÜ) nr 153/2002 (EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 
vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning vaheleping), 

– nõukogu määrus (EÜ) nr 1616/2006 (EÜ ja Albaania vaheline stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping ning vaheleping),

– nõukogu määrus (EÜ) nr 140/2008 (EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping ning vaheleping) ning 

– nõukogu määrus (EÜ) nr 594/2008 (EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline 
stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning vaheleping).

Need määrused moodustasid osa esimesest kaubandusalasest koondõigusaktist 
(2011/0039(COD)), millega kooskõlastati kehtivad kaubanduspoliitika määrused Lissaboni 
lepinguga jõustunud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega. Esimesel lugemisel esitas 
raportöör muudatusettepanekud, mis kajastavad pakutud muudatusi viies eelnimetatud 
esimese kaubandusalase koondõigusakti määruses. Esimese kaubandusalase koondõigusakti 
läbirääkimised lõpetati edukalt 2013. aasta juulis. 

Parlament võttis oma esimese lugemise seisukoha vastu täiskogu hääletusel 25. oktoobril 
2012. Seotuse tõttu esimese kaubandusalase koondõigusaktiga alustati mitteametlikke 
läbirääkimisi alles 2013. aasta sügisel, Leedu eesistumise ajal. Parlamendi ja nõukogu 
läbirääkimisrühmad jõudsid ettepaneku osas kokkuleppele 26. novembril 2013. Kokkuleppes 
võeti arvesse nii esimese kaubandusalase koondõigusakti puhul tehtud kompromissi kui ka 
ELi ja Serbia vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumist 1. septembril 2013. 
aastal.

Läbirääkimiste tulemus pandi 17. detsembril 2013 rahvusvahelise kaubanduse komisjonis 
heakskiidu saamiseks hääletusele ning see kiideti ülekaaluka enamusega heaks. 
Parlamendikomisjoni antud heakskiidu alusel teatas komisjoni esimees kirjas, mille ta saatis 
18. detsembril 2013 COREPERi esimehele, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese 
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lugemise seisukoht muutmata kujul heaks kiita. Pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli võttis 
nõukogu oma esimese lugemise seisukoha lepingu heakskiitmiseks vastu 28. jaanuaril 2014.

Arvestades eelnevat, teeb raportöör ettepaneku nõukogu seisukoht muutmata kujul vastu 
võtta.
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MENETLUS

Pealkiri EÜ ja Serbia vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning EÜ 
ja Serbia vahelise vahelepingu rakendamise kord
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