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Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ***I
Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori valduses oleva
teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 –
2018/0111(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,
–

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule
(COM(2018)0234),

–

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114,
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0169/2018),

–

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta
arvamust1,

–

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–

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
14. juuni 2018. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile,

–

võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja 6. veebruari 2019. 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,

1

ELT C 62, 15.2.2019, lk 238.
ELT C 77, 28.3.2002, lk 1.

2

–

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturuja tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, ning kodanikuvabaduste,
justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0438/2018),

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 asendab
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.

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

P8_TC1-COD(2018)0111
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. aprillil 2019. aastal
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…,
avaandmete ja avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti
sõnastatud)
(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi
seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2019/1024) lõplikule kujule).

