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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2016)0448 

Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti 

sõnastatud) ***I 

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandjapensioni 

kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0167 – 

C7-0112/2014 – 2014/0091(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2014)0167), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 53 ja 62 

ning artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C7-0112/2014), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Madalmaade Parlamendi Teise Koja poolt subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 

põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta 

subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuli 2014. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet 

õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta2, 

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 

4. septembri 2014. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile, 

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 30. juuni 2016. aasta kirjas võetud kohustust 

kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi 

                                                 
1  ELT C 451, 16.12.2014, lk 109. 
2  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1. 



 

 

(A8-0011/2016), 

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 

konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid 

sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et 

varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise 

osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste 

muudatusteta; 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2014)0091 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 

2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

(EL) 2016/... tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (uuesti 

sõnastatud) 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2016/2341) lõplikule kujule). 

 


