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Otsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina 
tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping ***I
Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Prantsusmaale luba 
pidada läbirääkimisi lepingu üle, millega täiendatakse Ühendkuningriigiga sõlmitud 
kehtivat kahepoolset lepingut, mis käsitleb La Manche’i väina püsiühenduse ehitamist 
ja käitamist eraõiguslike kontsessionääride poolt (COM(2020)0622(COR1) – 
C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0622(COR1)),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 2 lõiget 1 ja 
artiklit 91, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C9-0211/2020),

– võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee 16. septembri 2020. aasta 
arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 9. septembri 2020. aasta kirjas võetud kohustust 
kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 59, 40 ja 163;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.



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.



P9_TC1-COD(2020)0160

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 8. oktoobril 2020. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/…, millega 
antakse Prantsusmaale luba pidada läbirääkimisi lepingu üle, millega täiendatakse 
Prantsusmaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelist lepingut, mis 
käsitleb La Manche’i väina püsiühenduse ehitamist ja käitamist eraõiguslike 
kontsessionääride poolt, ning see allkirjastada ja sõlmida

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2020/1531) lõplikule kujule).


