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

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Beruházási Bank Tanácshoz intézett, az Európai Beruházási Bank 
alapokmányának módosításáról szóló javaslatára (07651/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 308. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0149/2019),

– tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság 
véleményére (A8-0189/2019),

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét;

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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VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló tervezetről – A 308. cikk szerinti eljárás megindítása iránti kérelem
(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

A vélemény előadója: Eider Gardiazabal Rubial

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

RÖVID INDOKOLÁS

Az EBB 2019. március 11-én kérelmet nyújtott be a Tanácsnak alapokmánya 4. cikkének ((1) 
bekezdése) és 9. cikkének ((2) bekezdése) 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 célja a Bank alapokmányának kiigazítása, hogy az 
tükrözze az EBB Lengyelország és Románia által jegyzett tőkéjének növekedését.

A Költségvetési Bizottság megjegyzi, hogy ez a tőkeemelés az EBB tőkéjének az Egyesült 
Királyság kilépése miatti csökkenését csak kis mértékben kompenzálja. A Költségvetési 
Bizottság hangsúlyozza, hogy a fent említett tőkehiányt teljes mértékben kompenzálni kell 
annak érdekében, hogy az EBB továbbra is képes legyen elérni szakpolitikai célkitűzéseit.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
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hogy javasolja a Tanács tervezetének jóváhagyását.
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Javaslat az EBB alapokmányának módosítására – A 308. cikk szerinti 
eljárás megindítása iránti kérelem

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

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AFCO
28.3.2019

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

BUDG
28.3.2019

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Eider Gardiazabal Rubial
1.4.2019

Egyszerűsített eljárás - a határozat 
dátuma

2.4.2019

Az elfogadás dátuma 2.4.2019
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím Javaslat az EBB alapokmányának módosítására – A 308. cikk szerinti 
eljárás megindítása iránti kérelem

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

Az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció dátuma

26.3.2019

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AFCO
28.3.2019

Véleménynyilvánításra felkért 
bizottságok
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

BUDG
28.3.2019

ECON
28.3.2019

Nem nyilvánított véleményt
       A határozat dátuma

ECON
2.4.2019

Előadók
       A kijelölés dátuma

Danuta Maria 
Hübner
2.4.2019

Egyszerűsített eljárás - a határozat 
dátuma

2.4.2019

Az elfogadás dátuma 2.4.2019

Benyújtás dátuma 8.4.2019


