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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa 
Investeerimispanga põhikirja
(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Investeerimispanga ettepanekut nõukogule Euroopa 
Investeerimispanga põhikirja muutmise kohta (07651/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0149/2019),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A8-
0189/2019),

1. kiidab ettepaneku heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Investeerimispangale ja liikmesriikide parlamentidele.
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EELARVEKOMISJONI ARVAMUS

põhiseaduskomisjonile

nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja – 
taotlus artikli 308 kohase menetluse alustamise kohta
(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Arvamuse koostaja: Eider Gardiazabal Rubial

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõiked 1 ja 3)

LÜHISELGITUS

EIP esitas nõukogule taotluse oma põhikirja artikli 4 lõike 1 ja artikli 9 lõike 2 muutmiseks 
11. märtsil 2019.

See on kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklis 308 sätestatud menetlusega, mille kohaselt 
„nõukogu võib Euroopa Investeerimispanga taotlusel pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi ja komisjoniga [...] teha seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälselt 
muudatusi panga põhikirjas“.

EIP kavandatud muudatusettepanekute eesmärk on kohandada panga põhikirja selliselt, et see 
kajastaks Poola ja Rumeenia märgitud EIP kapitali suurendamist.

Eelarvekomisjon märgib, et see kapitali suurendamine kompenseerib Ühendkuningriigi 
väljaastumisest põhjustatud EIP kapitali vähenemist ainult väga vähesel määral. 
Eelarvekomisjon rõhutab, et selleks, et EIP säilitaks suutlikkuse oma poliitikaeesmärgid ellu 
viia, tuleks eespool nimetatud kapitali puudujääk kompenseerida täielikult.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil teha ettepaneku kiita nõukogu eelnõu 
heaks.
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Ettepanek võtta vastu EIP põhikirja muutmine – taotlus artikli 308 
kohase menetluse alustamise kohta

Viited 07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

AFCO
28.3.2019

Arvamuse esitajad
       istungil teada andmise kuupäev

BUDG
28.3.2019

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Eider Gardiazabal Rubial
1.4.2019

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev 2.4.2019

Vastuvõtmise kuupäev 2.4.2019



PE637.470v01-00 8/8 RR\1182037ET.docx

ET

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Ettepanek võtta vastu EIP põhikirja muutmine – taotlus artikli 308 
kohase menetluse alustamise kohta

Viited 07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev 26.3.2019

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

AFCO
28.3.2019

Nõuandvad komisjonid
       istungil teada andmise kuupäev

BUDG
28.3.2019

ECON
28.3.2019

Arvamuse esitamisest loobumine
       otsuse kuupäev

ECON
2.4.2019

Raportöörid
       nimetamise kuupäev

Danuta Maria 
Hübner
2.4.2019

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev 2.4.2019

Vastuvõtmise kuupäev 2.4.2019

Esitamise kuupäev 8.4.2019


