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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra 

irányuló javaslatról 

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Beruházási Bank Tanácshoz intézett, az Európai Beruházási Bank 

alapokmányának módosításáról szóló javaslatára (13166/2018), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 308. cikkére, amelynek 

megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0464/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 

véleményére (A8-0476/2019), 

1. jóváhagyja a javaslatot; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

az Európai Beruházási Banknak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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INDOKOLÁS 

Az EBB 2018. október 15-én kérelmet nyújtott be a Tanácsnak alapokmánya 4., 7., 9. és 11. 

cikkének módosítása iránt. 

 

Ez az EUMSZ 308. cikkében megállapított eljárást követi, amely szerint „a Tanács – az Európai 

Beruházási Bank kérelmére és az Európai Parlamenttel, valamint a Bizottsággal folytatott 

konzultációt követően […] – különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag 

módosíthatja a Bank alapokmányát.” 

 

Az EBB által javasolt célzott módosítások a Bank alapokmányának az Egyesült Királyság 

Európai Unióból való kilépését követő új helyzethez való hozzáigazítását szolgálják. 

 

A javaslat nyomán az EBB alapokmánya tükrözni fogja az Egyesült Királyság jövőbeni 

távozását azáltal, hogy eggyel – huszonkilencről huszonnyolcra – csökkenti az igazgatók 

számát, leveszi az Egyesült Királyságot az EBB részvényeseinek listájáról, és csökkenti az EBB 

tőkéjét az Egyesült Királyság részesedésének megfelelő összeggel. Ez az automatikus kiigazítás 

az Egyesült Királyság kilépése nyomán kialakult új helyzet közvetlen megoldása, míg ezzel 

párhuzamosan tárgyalások folynak az Egyesült Királyság részesedésének helyettesítéséről és 

az EBB tőkéjének jövőbeni emeléséről, amihez az EBB kormányzótanácsának határozatára van 

szükség.  

 

Az alapokmány javasolt módosításai növelnék az EBB helyettes igazgatóinak számát is. 

Jelenleg tizenkilenc helyettes igazgató van, akik közül néhányat a tagállamok csoportjai 

közösen neveznek ki. Az EBB javasolja a helyettes igazgatók számának növelését, hogy 

számuk legalább egyenlő legyen a tagállamok számával, míg a nagy tagállamok két helyettes 

igazgatót neveznek majd ki. E módosítás célja, hogy elegendő számú helyettes igazgatót 

biztosítson, akik az igazgatók távollétében így hatékonyabban tudják majd helyettesíteni őket. 

 

Végezetül az EBB azt javasolja, hogy az igazgatótanácsban és a kormányzótanácsban a 

minősített többségi szavazást terjesszék ki három területre: az EBB műveleti tervére vonatkozó 

határozat, az irányítóbizottság tagjainak kinevezése és az eljárási szabályzat jóváhagyása.  

 

A határozatokhoz a kormányzótanács ülésein a tagoknak a jegyzett tőke legalább 50%-át 

képviselő többsége, az igazgatótanácsban pedig a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 

egyharmadának a jegyzett tőke legalább 50%-át képviselő többsége szükséges.  

 

A minősített többséghez mindhárom döntési területen, az EBB műveleti terve, az 

irányítóbizottság tagjainak kinevezése és az eljárási szabályzat jóváhagyása vonatkozásában is 

tizennyolc mellette szóló, a jegyzett tőke 68%-ának megfelelő szavazat szükséges. A magasabb 

küszöbérték a nagy tagállamoknak az Egyesült Királyság távozásával járó megnövekedett 

súlyát hivatott ellensúlyozni. 

 

Az előadó üdvözli az EBB javaslatát, amely lehetővé teszi az EBB irányításának az Egyesült 

Királyság Unióból való kilépéséhez való igazítását, valamint az EBB hatékonyságának és 

eredményességének fokozását.  

 

Gyors megállapodásra számít a Tanácsban az EBB alapokmányának módosításairól, hogy a 
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kiigazítások időben hatályba léphessenek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének 

időpontjáig. 
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11.12.2018 

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

 az Alkotmányügyi Bizottság részére 

az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi 

határozattervezetről 

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

A vélemény előadója: Eider Gardiazabal Rubial 

 

 

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) és (3) bekezdése) 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS 

 Az EBB 2018. október 15-én kérelmet nyújtott be a Tanácsnak alapokmánya 4., 7., 9. és 11. 

cikkének módosítása iránt. 

 

Ez az EUMSZ 308. cikkében megállapított eljárást követi, amely szerint „a Tanács – az 

Európai Beruházási Bank kérelmére és az Európai Parlamenttel, valamint a Bizottsággal 

folytatott konzultációt követően [....] – különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag 

módosíthatja a Bank alapokmányát.” 

 

Az EBB által javasolt célzott módosítások a Bank alapokmányának az Egyesült Királyság 

Európai Unióból való kilépését követő új helyzethez való hozzáigazítását szolgálják. 

 

A javaslat tükrözi az Egyesült Királyság jövőbeli kilépését az EBB alapokmányában, többek 

között azáltal, hogy csökkenti az EBB tőkéjét az Egyesült Királyság részesedésének 

összegével. Ez az automatikus kiigazítás az Egyesült Királyság kilépése nyomán kialakult új 

helyzet azonnali megoldását szolgálja. A Költségvetési Bizottság megjegyzi, hogy 

folyamatban vannak a megbeszélések az EBB tőkéjének jövőbeli növeléséről, amelyhez az 

EBB kormányzótanácsának határozatára van szükség. A növelésre azért van szükség, hogy az 

EBB teljesíthesse szakpolitikai célkitűzéseit. 

 

****** 

A Költségvetési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
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hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását. 



 

PE630.640v02-00 10/11 RR\1172731HU.docx 

HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az EBB alapokmányának módosítása 

Hivatkozások 13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

AFCO 

12.11.2018 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

BUDG 

12.11.2018 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Eider Gardiazabal Rubial 

21.11.2018 

Egyszerűsített eljárás - a határozat 

dátuma 

21.11.2018 

Az elfogadás dátuma 10.12.2018    
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az EBB alapokmányának módosítása 

Hivatkozások 13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS) 

Az Európai Parlamenttel folytatott 

konzultáció dátuma 

25.10.2018    

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

AFCO 

12.11.2018 
   

Véleménynyilvánításra felkért 

bizottságok 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

BUDG 

12.11.2018 

ECON 

12.11.2018 
  

Nem nyilvánított véleményt 

       A határozat dátuma 

ECON 

21.11.2018 
   

Előadók 

       A kijelölés dátuma 

Danuta Maria 

Hübner 

12.11.2018 

   

Egyszerűsített eljárás - a határozat 

dátuma 

12.11.2018 

Az elfogadás dátuma 6.12.2018    

Benyújtás dátuma 19.12.2018 

 
 


