
RR\1023911ET.doc PE529.752v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Istungidokument

A7-0188/2014

20.3.2014

***II
SOOVITUS TEISELE 
LUGEMISELE
nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikide 
vahel töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste 
omandamise ja säilitamise parandamise teel
(17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Ria Oomen-Ruijten



PE529.752v02-00 2/7 RR\1023911ET.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 direktiiv, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikide vahel töötajate 
liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise 
parandamise teel
(17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (17612/1/2013 – C7-0059/2014),

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2005)0507) suhtes,

– võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (COM(2007)0603),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-
0188/2014),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et õigusakt 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 ELT C 146E, 12.6.2008, lk 216.
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SELETUSKIRI

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelistest, komisjoni osavõtul toimunud 
läbirääkimistest tagatakse käesoleva direktiivi-ettepanekuga õiguskindlus töötajate piirülese 
liikuvusega seostuvate täiendavate pensioniõiguste osas. Seetõttu soovitab raportöör 
ettepaneku muutmata kujul heaks kiita.
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