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RÖVID INDOKOLÁS

A közvetlen külföldi befektetések mindig is alapvető fontosságúak voltak az európai 
nemzetek és az Európai Unió fejlődéséhez. Míg a gazdasági és társadalmi fejlődés ágazatai 
részesülnek a legnagyobb mértékben a közvetlen külföldi befektetések forrásainak közvetlen 
előnyeiből, valószínűleg az Unió és a tagállamok biztonságára és stratégiai érdekeire 
gyakorolt hatás is jelentős. Az európai biztonság és védelem közelmúltbeli fejleményei –
legutóbb 2017 novemberében az állandó strukturált együttműködés (PESCO) aláírása révén –
kibővítik a közvetlen külföldi befektetések áramlásának következményeit. A közvetlen 
külföldi befektetések EU-n belüli kezelését illetően az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a 
biztonság javítása terén kitűzött célok elérése közben az ilyen folyamatot körültekintően kell 
kezelni annak biztosítása érdekében, hogy az egyes tagállamok hatásköreit és jogait 
tiszteletben tartsák – anélkül, hogy azokat fokozatosan a Bizottságnak vagy más uniós 
szerveknek rendelnék alá –, valamint hogy a tagállamok továbbra is megőrizhessék a 
határaikon belüli közvetlen külföldi befektetések jóváhagyásának vagy elutasításának véső 
jogát. Ez különösen fontos, tekintettel az egyes tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos 
felelősségére, valamint arra, hogy bizalmas üzleti adatokról és időérzékeny eljárásokról lehet 
szó. 

Ezért döntő fontosságú, hogy a tagállamok ne legyenek kénytelenek olyan átvilágítási 
mechanizmusokat elfogadni vagy fenntartani, amelyek nem felelnek meg az érdekeiknek. 
Noha a bizottsági javaslat e tekintetben tiszteletben kívánja tartani az egyes tagállamok 
akaratát, alapvető fontosságú, hogy a jövőbeli átvilágítási mechanizmusok közös „alapvető 
követelményei” ne ütközzenek az egyes tagállamok eltérő és egyedi követelményeivel, 
különösen a biztonság és a stratégiai érdekek területén, valamint hogy az adatok és a 
különleges adatok megosztása során a tagállamok ne ruházzák át az integritásukkal és 
biztonságukkal kapcsolatos felelősséget egy másik hatóságra. A kötelező elemeket ezért el 
kell kerülni. 

Végül, az Egyesült Királyságnak – amely az uniós egységes piachoz való hozzáférésre 
törekvő külföldi befektetők egyik csomópontjának számított – az Európai Unióból való 
közelgő kiválásával kapcsolatban szükség van arra is, hogy az átvilágítási mechanizmusok 
különleges figyelmet fordítsanak az Egyesült Királyságon keresztül az EU-ba irányuló 
közvetlen külföldi befektetésekre, valamint különleges intézkedéseket kell hozni az Egyesült 
Királyság unióbeli jövőbeli befektetései tekintetében, amelyek a közvetlen külföldi 
befektetések új forrásai.

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közvetlen külföldi befektetések 
hozzájárulnak az Unió növekedéséhez 
azáltal, hogy javítják versenyképességét, 
munkahelyeket teremtenek, 
méretgazdaságosságot eredményeznek, 
tőkét, technológiát, innovációt és 
szakértelmet vonzanak, valamint új 
piacokat nyitnak meg az uniós export 
számára. Előmozdítják a Bizottság európai 
beruházási tervének célkitűzéseit, valamint 
további uniós projektekhez és 
programokhoz is hozzájárulnak.

(1) A közvetlen külföldi befektetések 
hozzájárulnak az Unió növekedéséhez 
azáltal, hogy javítják versenyképességét, 
ösztönzik a növekedést és munkahelyeket 
teremtenek, méretgazdaságosságot 
eredményeznek, tőkét, technológiát, 
innovációt és szakértelmet vonzanak, 
valamint új piacokat nyitnak meg az uniós 
export számára. Előmozdítják a Bizottság 
európai beruházási tervének célkitűzéseit, 
valamint további uniós projektekhez és 
programokhoz is hozzájárulnak.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai gazdaság a világon az 
egyik legnyitottabb gazdaság, és Európa 
gazdasági növekedése és versenyképessége 
ettől a nyitottságtól és a kereskedelemtől 
függ; Európának azonban gondot okoz, 
hogy nincs kölcsönösség a kereskedelmi 
partnerei piacaihoz való hozzáférés 
tekintetében, ami hátrányosan érinti 
gazdaságát, iparát és vállalkozásait.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Kereskedelmi Világszervezet, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet, valamint a harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodások keretében tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások alapján 
az Unió és a tagállamok a közvetlen 
külföldi befektetéseket korlátozó 
intézkedéseket fogadhatnak el a 

(3) A Kereskedelmi Világszervezet, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet, valamint a harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi és 
beruházási megállapodások keretében tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások alapján 
az Unió és a tagállamok a közvetlen 
külföldi befektetéseket korlátozó 
intézkedéseket fogadhatnak el a 
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biztonsággal vagy a közrenddel
kapcsolatos indokok alapján, bizonyos 
előírások betartása mellett.

biztonsággal, a közrenddel, a stratégiai 
érdekekkel, az alapvető jogokkal vagy a 
kulcsfontosságú technológiák védelmével
kapcsolatos indokok alapján, bizonyos 
előírások betartása mellett.

(E módosítás a teljes szövegre 
vonatkozik.)

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Több tagállam is hozott olyan 
intézkedéseket, amelyek alapján közrendi 
vagy közbiztonsági okokból korlátozhatják 
a tagállamok közötti, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
tőkemozgásokat. Ezek az intézkedések a 
tagállamoknak a közvetlen külföldi 
befektetésekkel kapcsolatos célkitűzéseit és 
aggályait tükrözik, és számos, hatókörüket 
és az alkalmazott eljárásokat tekintve 
különböző intézkedést eredményeznek. 
Más tagállamok nem alkalmaznak ilyen 
mechanizmust.

(4) Több tagállam is hozott olyan 
intézkedéseket, amelyek alapján közrendi 
vagy közbiztonsági okokból korlátozhatják 
a tagállamok közötti, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
tőkemozgásokat. Ezek az intézkedések a 
tagállamoknak a közvetlen külföldi 
befektetésekkel kapcsolatos célkitűzéseit és 
aggályait tükrözik, és számos, hatókörüket 
és az alkalmazott eljárásokat tekintve 
különböző intézkedést eredményeznek. 
Más tagállamok nem alkalmaznak ilyen 
mechanizmusokat, ezért nekik be kellene 
vezetniük ilyeneket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Fontos a jogbiztonság garantálása, 
valamint az uniós szintű koordináció és 
együttműködés biztosítása egy olyan keret 
létrehozása útján, amely az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetések 
közrendi vagy biztonsági okokból történő 
átvilágítására szolgál. Ez nem sérti a 
tagállamoknak a nemzetbiztonság 
fenntartására vonatkozó kizárólagos 
felelősségét.

(7) Fontos a jogbiztonság garantálása, 
valamint az uniós szintű koordináció és 
együttműködés biztosítása egy olyan keret 
létrehozása útján, amely az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetések 
közrendi vagy biztonsági okokból történő 
átvilágítására szolgál. A jogbiztonság 
azonban nem befolyásolhatja a 
tagállamok saját országuk 
nemzetbiztonságára és annak 
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ellenőrzésére vonatkozó kizárólagos 
felelősségét, és kellőképpen figyelembe 
kell vennie az EUMSZ 346. cikkének 
rendelkezéseit.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítására szolgáló keret célja, hogy 
eszközt adjon a tagállamok és a Bizottság 
kezébe a biztonságot és a közrendet 
veszélyeztető kockázatok átfogó módon 
történő kezeléséhez, valamint a változó 
körülményekhez való alkalmazkodáshoz, 
miközben megőrzi az ahhoz szükséges 
rugalmasságot, hogy a tagállamok egyedi 
helyzetüket és nemzeti körülményeiket 
figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen 
külföldi befektetések biztonsági vagy 
közrendi okokból történő átvilágítását.

(8) A közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítására szolgáló keret célja, hogy 
biztosítsa a tagállamok és a Bizottság 
számára azokat az eszközöket, amelyek 
szükségesek a biztonságot és a közrendet 
veszélyeztető kockázatok átfogó módon 
történő kezeléséhez, lehetővé téve a 
változó körülményekhez való 
alkalmazkodást, miközben megőrzi az 
ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy az 
egyes tagállamokban egyedi helyzetüket 
és eltérő nemzeti körülményeiket 
figyelembe véve hajtsák végre a közvetlen 
külföldi befektetések biztonsági vagy 
közrendi okokból történő átvilágítását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Helyénvaló a rendelet tagállami és 
bizottsági alkalmazását segítő 
útmutatásként meghatározni azon tényezők 
jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a 
közvetlen külföldi befektetések biztonsági 
vagy közrendi okokból történő átvilágítása 
során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az 
átvilágítási folyamat átláthatóságát azon 
befektetők számára, akik az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetést 
terveznek vagy valósítanak meg. A 
biztonságra vagy a közrendre esetlegesen 

(11) Helyénvaló a rendelet tagállami és 
bizottsági alkalmazását segítő 
útmutatásként meghatározni azon tényezők 
jegyzékét, amelyek figyelembe vehetők a 
közvetlen külföldi befektetések biztonsági 
vagy közrendi okokból történő átvilágítása 
során. Ez a jegyzék egyúttal javítja az 
átvilágítási folyamat átláthatóságát azon 
befektetők számára, akik az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetést 
terveznek vagy valósítottak meg, valamint 
alapot szolgáltat az illetékes hatóság 
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hatást gyakorló tényezők listájának nem 
kimerítő jellegűnek kell maradni.

számára az átvilágítás esetleges bírósági 
felülvizsgálatára történő reagáláshoz. A 
biztonságra vagy a közrendre esetlegesen 
hatást gyakorló tényezők jegyzékének nem 
kimerítő jellegűnek kell maradnia.

Indokolás

A befektetések átvilágítása és a biztonsági fenyegetés között egyértelmű kapcsolatnak kell 
lennie. Az esetleges bírósági felülvizsgálatok során a bíróságoknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy azonosítsák a hatóság által figyelembe vett tényezőket.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Egy adott közvetlen külföldi 
befektetés esetleges biztonsági vagy 
közrendi hatásainak felmérésekor a 
tagállamok és a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni minden releváns 
tényező figyelembevételét, beleértve a 
kritikus infrastruktúrákra és technológiákra 
– köztük a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákra –, valamint a biztonság 
vagy a közrend fenntartása szempontjából 
nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt 
hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése 
vagy megsemmisülése jelentős hatást 
váltana ki egy tagállamban vagy az 
Unióban. E tekintetben a tagállamok és a 
Bizottság számára szintén lehetővé kell 
tenni annak figyelembevételét, hogy egy 
adott külföldi befektető közvetlenül vagy 
közvetetten egy harmadik ország 
kormányának ellenőrzése alatt áll-e 
(például jelentős pénzügyi támogatás, akár
állami támogatás eredményeként).

(12) Egy adott közvetlen külföldi 
befektetés esetleges biztonsági vagy 
közrendi hatásainak felmérésekor a 
tagállamoknak és a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie minden releváns 
tényezőt, beleértve a kritikus 
infrastruktúrákra gyakorolt hatásokat, 
valamint a honvédelemre és az európai 
védelmi iparágakra, a kritikus 
technológiákra – köztük a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákra –, továbbá a biztonság 
vagy a közrend fenntartása szempontjából 
nélkülözhetetlen inputokra gyakorolt 
hatásokat, amely inputok zavara, elvesztése 
vagy megsemmisülése jelentős hatást 
váltana ki egy tagállamban vagy az 
Unióban. E tekintetben a tagállamoknak és 
a Bizottságnak azt is figyelembe kell 
vennie, hogy egy adott külföldi befektető 
közvetlenül vagy közvetetten egy harmadik 
ország kormányának ellenőrzése alatt áll-e 
(például jelentős pénzügyi támogatás, 
többek között állami támogatás 
eredményeként), szem előtt tartva, hogy a 
tényleges ellenőrzés egy harmadik ország 
kormánya vagy egy állami tulajdonban 
lévő pénzügyi intézmény, illetve bármely 
más, harmadik ország állami 
tulajdonában lévő vállalkozás által 
nyújtott, kibővített hitelek és kölcsönök 
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felhasználásából is eredhet.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Helyénvaló rögzíteni a közvetlen 
külföldi befektetések tagállamok általi 
átvilágítására vonatkozó eljárási keret 
lényeges elemeit, hogy a befektetők, a 
Bizottság és a többi tagállam megérthessék 
a befektetések átvilágításának várható 
módját, valamint biztosított legyen az 
érintett befektetések átlátható módon 
történő átvilágítása és a különböző 
harmadik országok 
megkülönböztetésmentes kezelése. Ezen 
elemeknek magukban kell foglalniuk 
legalább az átvilágítás időkeretének 
meghatározását és a külföldi befektetők 
számára az átvilágítási határozatokkal 
szembeni jogorvoslat igénybevételének 
lehetőségét.

(13) Helyénvaló rögzíteni a közvetlen 
külföldi befektetések tagállamok általi 
átvilágítására vonatkozó eljárási keret 
lényeges elemeit, hogy a befektetők, a 
Bizottság és a többi tagállam megérthessék 
a befektetések átvilágításának várható 
módját, valamint hogy biztosított legyen az 
érintett befektetések átlátható módon 
történő átvilágítása és a különböző 
harmadik országok 
megkülönböztetésmentes kezelése. A 
közvetlen külföldi befektetésekre 
vonatkozó adatok megbízhatóságának és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében ezen elemeknek magukban kell 
foglalniuk legalább a tagállamok által 
rendelkezésre bocsátandó adatok 
átvilágítási időkeretének és minőségi 
minimumkövetelményeinek 
meghatározását, valamint a külföldi 
befektetők számára az átvilágítási 
határozatokkal szembeni jogorvoslat 
igénybevételének lehetőségét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Létre kell hozni egy olyan 
mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
tagállamok közti együttműködést és az 
egymásnak nyújtott támogatást olyan 
esetekben, amikor az egyik tagállamban 
eszközölt közvetlen külföldi befektetés 
hatással lehet egy másik tagállam 

(14) Létre kell hozni egy olyan 
mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
tagállamok közti együttműködést és az 
egymásnak nyújtott támogatást olyan 
esetekben, amikor az egyik tagállamban 
eszközölt közvetlen külföldi befektetés 
hatással lehet egy másik tagállam 



AD\1148718HU.docx 9/25 PE616.888v02-00

HU

biztonságára és közrendjére. A tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy észrevételeket tegyenek egy másik 
tagállamban tervezett vagy megvalósult 
közvetlen külföldi befektetéssel 
kapcsolatban akkor is, ha az észrevételt 
tevő tagállam vagy a tervezett, illetve 
megvalósult közvetlen külföldi befektetés 
célországának számító tagállam nem 
alkalmaz átvilágítási mechanizmust vagy 
nem végez átvilágítást az adott befektetésre 
vonatkozóan. A tagállamok által tett 
észrevételeket továbbítani kell a 
Bizottságnak is. A Bizottság számára 
lehetővé kell tenni azt is, hogy adott 
esetben véleményt intézzen a tervezett, 
illetve megvalósult közvetlen külföldi 
befektetés célországának számító 
tagállamhoz, akkor is, ha ez a tagállam 
nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust 
vagy nem végez átvilágítást, és akkor is, ha 
más tagállamok nem tettek észrevételt.

biztonságára és közrendjére. A tagállamok 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy arra alkalmas csatornákon 
megfelelően kommunikálhassanak egy 
másik tagállammal, amelyben befektetést 
terveznek vagy valósítottak meg, attól 
függetlenül, hogy az észrevételt tevő 
tagállam vagy a tervezett, illetve 
megvalósult befektetés célországának 
számító tagállam alkalmaz-e átvilágítási 
mechanizmust, illetve végez-e átvilágítást 
az adott befektetésre vonatkozóan. A 
tagállamok által tett észrevételeket 
továbbítani kell a Bizottságnak is. A 
Bizottság számára lehetővé kell tenni azt 
is, hogy adott esetben véleményt intézzen a 
tervezett, illetve megvalósult közvetlen 
külföldi befektetés célországának számító 
tagállamhoz, akkor is, ha ez a tagállam 
nem alkalmaz átvilágítási mechanizmust 
vagy nem végez átvilágítást, és akkor is, ha 
más tagállamok nem tettek észrevételt.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezenkívül a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni az uniós érdekű 
projektekre vagy programokra valószínűleg 
hatást gyakorló közvetlen külföldi 
befektetések biztonsági és közrendi 
okokból történő átvilágítását. Ez eszközt 
adna a Bizottságnak az olyan projektek és 
programok védelméhez, amelyek az Unió 
egészét szolgálják és jelentős mértékben 
hozzájárulnak az uniós gazdasági 
növekedéshez, munkahelyteremtéshez és 
versenyképességhez. Ilyennek tekintendők 
különösen a jelentős uniós 
finanszírozásban részesülő, valamint a 
kritikus infrastruktúrákkal, a kritikus 
technológiákkal vagy a kritikus inputokkal 
kapcsolatos uniós jogszabályok által 
létrehozott projektek és programok. A 

(15) Ezenkívül a Bizottság számára 
lehetővé kell tenni az uniós érdekű 
projektekre vagy programokra valószínűleg 
hatást gyakorló közvetlen külföldi 
befektetések biztonsági és közrendi 
okokból történő átvilágítását. Ez eszközt 
adna a Bizottságnak az olyan projektek és 
programok védelméhez, amelyek az Unió 
egészét szolgálják és jelentős mértékben 
hozzájárulnak az uniós gazdasági 
növekedéshez, munkahelyteremtéshez, 
biztonsághoz, stratégiai érdekekhez és 
versenyképességhez. Ilyennek tekintendők 
különösen az uniós finanszírozásban 
részesülő, valamint a kritikus 
infrastruktúrákkal, a védelemmel, a 
kritikus technológiákkal vagy a kritikus 
inputokkal kapcsolatos uniós jogszabályok 
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nagyobb egyértelműség kedvéért a 
mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós 
érdekű projektek és programok indikatív 
listáját, amelyekkel kapcsolatban egy 
közvetlen külföldi befektetés bizottsági 
átvilágítás tárgyát képezheti.

által létrehozott projektek és programok. A 
nagyobb egyértelműség kedvéért a 
mellékletnek tartalmaznia kell azon uniós 
érdekű projektek és programok indikatív 
listáját, amelyekkel kapcsolatban egy 
közvetlen külföldi befektetésnek bizottsági 
átvilágítás tárgyát kell képeznie. Ezt a 
listát új projektek és programok 
létrehozásakor minden alkalommal 
haladéktalanul frissíteni kell.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az Európai Parlament számára 
lehetővé kell tenni, hogy az uniós érdekű 
projektekre és programokra vonatkozóan 
biztonsági és közrendi okokból felkérhesse 
a Bizottságot az együttműködési 
mechanizmus aktiválására. A 
Bizottságnak a legmesszemenőbben 
figyelembe kell vennie az Európai 
Parlament álláspontját, és magyarázattal 
kell szolgálnia abban az esetben, ha azt 
nem veszi figyelembe.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
biztonsági vagy közrendi okok miatt 
valószínűleg hatással lesz uniós érdekű 
projektekre vagy programokra, biztosítani 
kell számára annak lehetőségét, hogy 
észszerű időkereten belül véleményt 
intézzen azokhoz a tagállamokhoz, 
amelyekben az ilyen beruházást tervezik 
vagy megvalósították. A tagállamoknak a 

(16) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
biztonsági vagy közrendi okok miatt 
valószínűleg hatással lesz uniós érdekű 
projektekre vagy programokra, biztosítani 
kell számára annak lehetőségét, hogy 
észszerű időkereten belül véleményt 
intézzen azokhoz a tagállamokhoz, 
amelyekben az ilyen beruházást tervezik 
vagy megvalósították. A tagállamoknak a 
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legmesszemenőbben figyelembe kell 
venniük a véleményt, és az EUSZ 4. 
cikkének (3) bekezdése szerinti lojális 
együttműködés elvének megfelelően 
magyarázatot kell adniuk a Bizottságnak 
abban az esetben, ha nem követik annak 
véleményét. A Bizottság számára lehetővé 
kell tenni azt is, hogy ezektől a 
tagállamoktól bekérje az ilyen befektetések 
átvilágításához szükséges információkat.

legmesszemenőbben figyelembe kell 
venniük a véleményt, és az EUSZ 4. 
cikkének (3) bekezdése szerinti lojális 
együttműködés elvének megfelelően 
részletes magyarázatot kell adniuk a 
Bizottságnak abban az esetben, ha nem 
követik annak véleményét. A Bizottság 
számára lehetővé kell tenni azt is, hogy 
ezektől a tagállamoktól bekérje az ilyen 
befektetések átvilágításához szükséges 
információkat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A többi tagállammal való 
együttműködés, valamint a közvetlen 
külföldi befektetések Bizottság általi 
átvilágításának elősegítése érdekében a 
tagállamok bejelentést tesznek a 
Bizottságnak átvilágítási 
mechanizmusukról és annak valamennyi 
módosításról, valamint rendszeresen 
jelentést tesznek átvilágítási 
mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló 
okokból az átvilágítási mechanizmust nem 
alkalmazó tagállamoknak a 
rendelkezésükre álló információk alapján 
szintén jelentést kell készíteniük a 
területükön megvalósult közvetlen külföldi 
befektetésekről.

(17) Mivel a nemzetbiztonság továbbra 
is a tagállamok felelőssége, a többi 
tagállammal való együttműködés és a 
közvetlen külföldi befektetések Bizottság 
általi átvilágításának elősegítése, valamint 
a tagállamok által rendelkezésre bocsátott 
adatok megbízhatóságának és 
összehasonlíthatóságának javítása
érdekében a tagállamok bejelentést tesznek 
a Bizottságnak átvilágítási 
mechanizmusukról és annak valamennyi 
módosításáról, valamint rendszeresen 
jelentést tesznek átvilágítási 
mechanizmusuk alkalmazásáról. Hasonló 
okokból az átvilágítási mechanizmust nem 
alkalmazó tagállamoknak a 
rendelkezésükre álló információk alapján 
szintén jelentést kell készíteniük a 
területükön megvalósult közvetlen külföldi 
befektetésekről.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(20) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
minden szükséges intézkedést meg kell 
tenniük a bizalmas és más különleges 
adatok védelmének biztosítására.

(20) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
minden szükséges intézkedést meg kell 
tenniük a bizalmas és más különleges 
adatok védelmének biztosítására, 
különösen abban az esetben, ha valamely 
tagállam biztonságáról és integritásáról 
van szó.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet létrehozza az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetések 
tagállamok és Bizottság általi, biztonsági 
és közrendi okokból történő átvilágításának 
keretét.

E rendelet létrehozza az Unióba irányuló 
közvetlen külföldi befektetések tagállamok 
és Bizottság általi, biztonsági és közrendi 
okokból történő átvilágításának keretét a 
tagállamok nemzetbiztonságukért viselt 
kizárólagos felelősségének sérelme nélkül.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „közvetlen külföldi befektetés”: 
külföldi befektető által eszközölt bármely 
fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós 
és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre 
vagy tartson fenn a külföldi befektető és 
azon vállalkozó vagy vállalkozás között, 
amelynek a rendelkezésére bocsátják a 
tőkét azzal a céllal, hogy gazdasági 
tevékenységet folytasson egy tagállamban, 
olyan befektetéseket is ideértve, amelyek 
lehetővé teszik a gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás irányításában vagy 
ellenőrzésében való tényleges részvételt;

1. „közvetlen külföldi befektetés”: 
külföldi befektető által eszközölt bármely 
fajta befektetés, melynek célja, hogy tartós 
és közvetlen kapcsolatokat hozzon létre 
vagy tartson fenn a külföldi befektető és 
azon vállalkozó vagy vállalkozás között, 
akinek, vagy amelynek a rendelkezésére 
bocsátják a tőkét azzal a céllal, hogy 
gazdasági tevékenységet folytasson egy 
tagállam területén vagy kizárólagos 
gazdasági övezetében, olyan befektetéseket 
is ideértve, amelyek lehetővé teszik a 
gazdasági tevékenységet folytató társaság
irányításában vagy ellenőrzésében való 
tényleges részvételt;



AD\1148718HU.docx 13/25 PE616.888v02-00

HU

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok kizárólagos gazdasági övezetében folytatott 
gazdasági tevékenységeket célzó befektetések is idetartoznak.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „külföldi befektető”: harmadik 
országbeli természetes személy vagy 
harmadik országbeli vállalkozás, mely
közvetlen külföldi befektetést tervez vagy 
hajtott végre;

2. „külföldi befektető”: harmadik 
országbeli természetes személy vagy 
harmadik országbeli vállalkozás, amely
közvetlen külföldi befektetést tervez vagy 
hajtott végre, vagy olyan természetes 
személy vagy vállalkozás, amely székellyel 
rendelkezik egy tagállamban, de egy 
harmadik ország tényleges irányítása alatt 
áll, illetve az finanszírozza;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „kulcsfontosságú technológiák”: 
olyan technológiák vagy cégek, 
amelyektől egy iparág függ, ahogyan azt 
például a 4. cikk (1) bekezdésének 
második franciabekezdése meghatározza;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok fenntarthatnak, 
módosíthatnak vagy bevezethetnek a 
közvetlen külföldi befektetések biztonsági 
vagy közrendi okokból történő 

(1) A tagállamok a közvetlen külföldi 
befektetések biztonsági vagy közrendi 
okokból történő átvilágítására szolgáló 
mechanizmusokat tartanak fenn, 
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átvilágítására szolgáló mechanizmusokat, a 
jelen rendeletben szereplő feltételek mellett 
és azoknak megfelelően.

módosítanak vagy vezetnek be, a jelen 
rendeletben szereplő feltételek mellett és 
azoknak megfelelően.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság biztonsági vagy 
közrendi okokból átvilágíthatja az uniós 
érdekű projektekre vagy programokra 
valószínűleg hatást gyakorló közvetlen 
külföldi befektetéseket.

(2) A Bizottság biztonsági vagy 
közrendi okokból átvilágítja az uniós 
projektekre és programokra valószínűleg 
hatást gyakorló közvetlen külföldi 
befektetéseket.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós érdekűnek minősülnek a 
jelentős összegű vagy jelentős arányú
uniós finanszírozásban részesülő, vagy a 
kritikus infrastruktúrákról, a kritikus 
technológiákról vagy a kritikus inputokról 
szóló uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó projektek és programok. Az 1. 
melléklet tartalmazza az uniós érdekű 
projektek és programok indikatív 
jegyzékét.

(3) Uniós érdekűnek minősülnek 
különösen az uniós finanszírozásban 
részesülő, vagy a kritikus 
infrastruktúrákról, a védelemről, a kritikus 
technológiákról vagy a kritikus inputokról 
szóló uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó projektek és programok. Az 1. 
melléklet tartalmazza az uniós érdekű 
projektek és programok indikatív és nem 
kimerítő jegyzékét.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átvilágítás során figyelembe vehető
tényezők

Az átvilágítás során figyelembe veendő
tényezők
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Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közvetlen külföldi befektetések 
biztonsági vagy közrendi okokból történő 
átvilágítása során a tagállamok és a 
Bizottság fontolóra veheti a többek közt a 
következőkre gyakorolt esetleges 
hatásokat:

A közvetlen külföldi befektetések 
biztonsági vagy közrendi okokból történő 
átvilágítása során a tagállamok és a 
Bizottság fontolóra veszi a többek közt a 
következőkre gyakorolt esetleges 
hatásokat:

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kritikus infrastruktúra, ideértve az 
energiát, a közlekedést, a távközlést, az 
adattárolást, az űrinfrastruktúrát és a 
pénzügyi infrastruktúrát, valamint a 
különleges létesítményeket;

– kritikus infrastruktúra, többek 
között a kritikus fontosságú anyagok és 
nyersanyagok, az energiabiztonság, a 
közlekedés, a hírközlés, a közegészségügyi 
ellátás, a média, az adattárolás, a repülési
és űrrepülési, illetve a pénzügyi 
infrastruktúra, valamint az érzékeny 
létesítmények, továbbá a biztonsági és 
védelmi iparágak és infrastruktúra, 
például a katonai bázisok, valamint az 
olyan földterületekbe és ingatlanokba 
történő közvetlen külföldi befektetések, 
amelyek hatással lehetnek e védelmi 
infrastruktúra használatára;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kritikus technológiák, ideértve a 
mesterséges intelligenciát, a robotikát, a 
félvezetőket, a potenciálisan kettős 
felhasználású technológiákat, a 

– kritikus technológiák, többek között
a mesterséges intelligencia, a robotika, a 
félvezetők, a nanotechnológiák, a 
biotechnológiák, a potenciálisan kettős 
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kiberbiztonságot, az űr- vagy nukleáris 
technológiát;

felhasználásra alkalmas egyéb 
technológiák, a kiberbiztonság, a katonai 
és védelmi technológiák, a 
kibermegfigyelési és behatolási 
technológia, a repülési és űrhajózási, 
valamint a nukleáris technológia, illetve 
bármely más, stratégiai jelentőségű 
csúcstechnológia, továbbá a védelmi 
vonatkozású termékek és technológiák 
ellátási láncában működő vállalkozások, 
amelyek esetében fennáll a más országba 
történő áthelyezés veszélye, ami globális 
vagy regionális biztonsági kockázatot rejt 
magában;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vállalkozás által az 
együttműködésen alapuló kutatási és 
fejlesztési projektekben betöltött szerep, 
valamint a kutatási és fejlesztési 
programmal összefüggő technológiákhoz, 
szellemitulajdon-jogokhoz és know-how-
hoz való hozzáférés;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a különleges adatokhoz való
hozzáférés vagy a különleges adatok feletti 
ellenőrzés képessége.

– a különleges vagy stratégiai 
nemzeti és európai biztonsági adatokhoz 
való hozzáférés, illetve a különleges vagy 
stratégiai biztonsági adatok feletti 
ellenőrzés képessége.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak meghatározása során, hogy egy 
közvetlen külföldi befektetés valószínűleg 
hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a 
közrendre, a tagállamok és a Bizottság 
figyelembe vehetik, hogy a külföldi 
befektető egy harmadik ország 
kormányának ellenőrzése alatt áll-e, akár
jelentős finanszírozás útján is.

Annak meghatározása során, hogy egy 
közvetlen külföldi befektetés valószínűleg 
hatást gyakorol-e a biztonságra vagy a 
közrendre, a tagállamok és a Bizottság 
figyelembe veszik, hogy a külföldi 
befektető közvetlenül vagy közvetve egy 
harmadik ország kormányának ellenőrzése 
alatt áll-e, többek között jelentős 
finanszírozás révén, különösen ha az adott 
kormány nem tartja be maradéktalanul az 
emberi jogokra vonatkozó nemzetközi 
jogot és a nemzetközi humanitárius jogot, 
és nem felel meg a releváns nemzetközi 
fegyverzetellenőrzési normáknak, például 
a Fegyverkereskedelmi Szerződésnek, 
figyelembe veszik továbbá, hogy hogy 
átláthatatlan tulajdonosi struktúrát 
használnak-e, amelyben nem egyértelmű, 
hogy ki a végső tulajdonos, illetve hogy 
megsértik-e a közös piaci szabályokat.

A Bizottság vagy a tagállamok pozitívan 
értékelhetik a geopolitikai tényezőket, 
például azt, hogy a vállalkozás székhelye 
valamely NATO-tagországban van-e.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az átvilágítási 
mechanizmusok és az átvilágítási 
határozatok kijátszásának megelőzéséhez 
szükséges intézkedéseket tarthatnak fenn, 
módosíthatnak vagy fogadhatnak el.

A tagállamok az átvilágítási 
mechanizmusok és az átvilágítási 
határozatok kijátszásának megelőzéséhez 
szükséges intézkedéseket tartanak fenn, 
módosítanak vagy fogadnak el.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A külföldi befektetőknek és érintett
vállalkozásoknak lehetőségük van 
jogorvoslatért folyamodni a nemzeti 
hatóságok átvilágítási határozatai ellen.

(4) Az érintett külföldi befektetőknek 
és vállalkozásoknak lehetőségük van 
jogorvoslatért folyamodni a nemzeti 
hatóságok átvilágítási határozatai ellen, de 
az ilyen jogorvoslat nem lehet ellentétes a 
tagállamok alapvető biztonsági érdekeivel 
és nem sértheti a tagállamok 
döntéshozatali jogkörét.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb […]-ig (az 
e rendelet hatálybalépését követő 30. napig 
) bejelentik a Bizottságnak meglévő 
átvilágítási mechanizmusaikat. A 
tagállamok legkésőbb az átvilágítási 
mechanizmus hatálybalépését követő 30. 
napig értesítik a Bizottságot a meglévő 
átvilágítási mechanizmusaik bármely 
módosításáról, vagy bármely újonnan 
kialakított átvilágítási mechanizmusról.

(1) A tagállamok legkésőbb […]-ig (az 
e rendelet hatálybalépését követő 30. napig 
) bejelentik a Bizottságnak meglévő 
átvilágítási mechanizmusaikat. A 
tagállamok legkésőbb az átvilágítási 
mechanizmus hatálybalépését követő 30. 
napig értesítik a Bizottságot a meglévő 
átvilágítási mechanizmusaik bármely 
módosításáról, vagy bármely újonnan 
kialakított átvilágítási mechanizmusról.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok nem kötelesek olyan 
információt szolgáltatni, amelynek 
közlését ellentétesnek tartják alapvető 
biztonsági érdekeikkel.

Indokolás

Az átvilágítást érintő egyes információk jogosan nemzetbiztonsági titoknak tekinthetők, és 
ezeket védeni kell.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvilágítási mechanizmust nem 
alkalmazó tagállamok a rendelkezésükre 
álló információk alapján éves jelentést 
nyújtanak be a Bizottságnak a területükön 
megvalósult közvetlen külföldi 
befektetésekről.

(3) Az átvilágítási mechanizmust nem 
alkalmazó tagállamok vállalják ilyen 
mechanizmus bevezetését, valamint a 
rendelkezésükre álló információk alapján 
éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak 
a területükön megvalósult közvetlen 
külföldi befektetésekről.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság úgy látja, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több 
tagállam biztonságára vagy közrendjére, 
véleményt címezhet ahhoz a tagállamhoz, 
amelyben a közvetlen külföldi befektetést 
tervezik vagy megvalósították. A Bizottság 
véleményt bocsáthat ki akkor is, ha más 
tagállamok nem tettek észrevételeket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy látja, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
valószínűleg hatást gyakorol egy vagy több 
tagállam biztonságára vagy közrendjére, 
véleményt címez ahhoz a tagállamhoz, 
amelyben a közvetlen külföldi befektetést 
tervezik vagy megvalósították. A Bizottság 
véleményt bocsát ki akkor is, ha más 
tagállamok nem tettek észrevételeket.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Bizottság úgy látja, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
biztonsági vagy közrendi okokból 
valószínűleg hatással lesz uniós érdekű 
projektekre vagy programokra, véleményt 
címezhet ahhoz a tagállamhoz, amelyben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 

(1) Amennyiben a Bizottság úgy látja, 
hogy egy közvetlen külföldi befektetés 
biztonsági vagy közrendi okokból 
valószínűleg hatással lesz uniós érdekű 
projektekre vagy programokra, véleményt 
címez ahhoz a tagállamhoz, amelyben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
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vagy megvalósították. vagy megvalósították.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament az uniós 
érdekű projektekre vagy programokra 
vonatkozóan biztonsági vagy közrendi 
okokból kérheti az együttműködési 
mechanizmus aktiválását.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság véleményéről a többi 
tagállam is tájékoztatást kap.

(4) A Bizottság véleményéről a többi 
tagállam is tájékoztatást kap. Amennyiben 
a Bizottság e cikk értelmében véleményt 
fogalmazott meg, a biztonságot és a 
közrendet érintő közvetlen külföldi 
befektetésekről folytatott strukturált 
párbeszéd részeként tájékoztatja az 
Európai Parlamentet.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azok a tagállamok, melyekben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, maradéktalanul 
figyelembe veszik a Bizottság véleményét, 
és a vélemény figyelmen kívül hagyása 
esetén magyarázattal szolgálnak a 
Bizottságnak.

(5) Azok a tagállamok, amelyekben a 
közvetlen külföldi befektetést tervezik 
vagy megvalósították, maradéktalanul 
figyelembe veszik a Bizottság véleményét, 
és amennyiben nem követik a véleményt, 
részletes magyarázattal szolgálnak a 
Bizottságnak.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
Bizottság és a más tagállamok által a 8. 
cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) 
bekezdése alapján kért információkat 
indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság 
és a kérelmező tagállamok rendelkezésére 
bocsássák.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
Bizottság és a más tagállamok által a 8. 
cikk (4) bekezdése és a 9. cikk (2) 
bekezdése alapján kért információkat 
indokolatlan késedelem nélkül a Bizottság 
és a kérelmező tagállamok rendelkezésére 
bocsássák a 6. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott időkereten belül, valamint 
hogy azok megfeleljenek az adatok jobb 
megbízhatóságát és 
összehasonlíthatóságát célzó minőségi 
minimumkövetelményeknek.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a külföldi befektető és azon 
vállalkozás termékei, szolgáltatásai és 
üzleti tevékenységei, amelyben a közvetlen 
külföldi befektetést tervezték vagy 
megvalósították;

c) a külföldi befektető és azon 
vállalkozás termékei, szolgáltatásai, 
szabadalmai és üzleti tevékenységei, 
amelyben a közvetlen külföldi befektetést 
tervezték vagy megvalósították;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azok a harmadik országok, 
amelyekben a külföldi befektető 
befektetési és üzleti tevékenységének 
jelentős részét folytatja;

Módosítás 43
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) bármely, a tagállam 
rendelkezésére álló egyéb információ, 
amely hasznos lehet annak 
megállapításában, hogy a befektetés e 
rendelet hatálya alá tartozik-e.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják az e rendelet alkalmazásának 
eredményeként megszerzett bizalmas 
információk védelmét.

(2) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják az e rendelet alkalmazásának 
eredményeként megszerzett bizalmas 
információk védelmét, különös tekintettel 
az üzleti titkok védelmére.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításával foglalkozó kapcsolattartó 
pontot (a továbbiakban: kapcsolattartó 
pont) a közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítására. A Bizottság és a többi 
tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó 
pontokat a jelen rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos valamennyi kérdésbe.

Minden egyes tagállam kijelöl egy, a 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításával foglalkozó intézményi 
kapcsolattartó pontot (a továbbiakban:
intézményi kapcsolattartó pont) a 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítására. A Bizottság és a többi 
tagállam bevonja ezeket a kapcsolattartó 
pontokat a jelen rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos valamennyi kérdésbe. A 
Bizottság és a tagállamok rendszeresen 
üléseznek, hogy megvitassák a 
befektetések átvilágításának bevált 
gyakorlatait és egyeztessenek a 4. cikk 
értelmében figyelembe veendő tényezőkről 
e tényezők harmonizálása érdekében.
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Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékelést készít és 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, 
legkésőbb három évvel a hatálybalépése 
után. A tagállamok részt vesznek ebben a 
műveletben, és ellátják a Bizottságot a 
jelentés elkészítéséhez szükséges 
információkkal.

(1) A Bizottság értékelést készít és 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, 
legkésőbb három évvel a hatálybalépése 
után. A tagállamok részt vesznek ebben a 
műveletben, és ellátják a Bizottságot a 
jelentés elkészítéséhez szükséges 
információkkal. A Bizottság legkésőbb e 
rendelet hatálybalépését követően hat 
évvel mindenképpen felülvizsgálja a 
rendeletet. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy nincs szükség felülvizsgálatra, 
döntését meg kell indokolnia az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – -1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Európai Védelmi Alap és az 
európai védelmi ipari fejlesztési program:

– Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete az Unió védelmi iparának 
versenyképességét és innovációs 
képességét támogató európai védelmi ipari 
fejlesztési program létrehozásáról;

– Az Európai Bizottság határozata a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés (PADR) finanszírozásáról;



PE616.888v02-00 24/25 AD\1148718HU.docx

HU

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási 
keretének létrehozása

Hivatkozások COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

INTA
26.10.2017

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AFET
26.10.2017

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Geoffrey Van Orden
21.11.2017

Vizsgálat a bizottságban 26.2.2018

Az elfogadás dátuma 20.3.2018

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

49
5
7

A zárószavazáson jelen lévő tagok Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras 
Auštrevičius, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar 
Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo 
Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut 
Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, 
Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne 
Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan 
Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, 
Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, 
Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio 
Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino 
Picula, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jaromír 
Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis 
van Baalen, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei, Angel 
Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, 
Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero



AD\1148718HU.docx 25/25 PE616.888v02-00

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

49 +

ALDE Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan 
Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD Fabio Massimo Castaldo

PPE Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo 
Cesa, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne 
Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David 
McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, 
Jaromír Štětina, László Tőkés

S&D Nikos Androulakis, Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, 
Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare 
Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Igor Šoltes, 
Bodil Valero

5 -

EFDD James Carver

GUE/NGL Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI Georgios Epitideios

7 0

ECR Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, 
Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF Mario Borghezio

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodik


	1148718HU.docx

