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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2017)0487),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0309/2017),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. huhtikuuta 2018 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 23. maaliskuuta 2018 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 5. joulukuuta 
2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

1 EUVL C 262, 25.7.2018, s. 94.
2 EUVL C 247, 13.7.2018, s. 28.



– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan lausunnot (A8-0198/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyn komission lausuman, joka julkaistaan 
Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. helmikuuta 
2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi unioniin 
tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden 
perustamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2019/452.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMA

Euroopan parlamentin pyynnöstä Euroopan komissio sitoutuu

– toimittamaan Euroopan parlamentille vakiomuotoiset lomakkeet, jotka Euroopan 

komissio laatii helpottaakseen asetuksen 5 artiklan mukaisten vuotuisten 

raportointivelvollisuuksien noudattamista jäsenvaltioissa, kunhan lomakkeet on saatu 

valmiiksi, ja

– toimittamaan vuosittain Euroopan parlamentille nämä vakiomuotoiset lomakkeet 

samaan aikaan, kun se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen 

5 artiklan 3 kohdan mukaisen vuosikertomuksen.


