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Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista 
koskevien menettelyjen tehostaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ennaltaehkäiseviä 
uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, uudesta mahdollisuudesta ja toimenpiteistä 
uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien 
menettelyjen tehostamiseksi sekä direktiivin 2012/30/EU muuttamisesta 
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2016)0723),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 53 ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0475/2016),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Irlannin edustajainhuoneen ja Irlannin senaatin, toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat 
perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2017 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 12. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. joulukuuta 

1 EUVL C 209, 30.6.2017, s. 21.
2 EUVL C 342, 12.10.2017, s. 43.



2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-
asioiden valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A8-
0269/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. maaliskuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi 
ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, veloista vapauttamisesta ja 
elinkeinotoiminnan harjoittamiskiellosta sekä toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, 
maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi ja 
direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta (direktiivi uudelleenjärjestelystä ja 
maksukyvyttömyydestä)

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2019/1023.)


