
 

 

P7_TA(2014)0419 

Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által 

létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző 

választottbíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség ***I 

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió által 

megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok 

közötti vitarendezést végzõ választottbíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelõsség 

meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2012)0335), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C7–0155/2012), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. április 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0124/2013), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot1; 

2. jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt 

együttes nyilatkozatát; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 

módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

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

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

                                                 
1  Ez az álláspont lép a 2013. május 23-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott 

szövegek,  P7_TA(2013)0219). 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0163 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került 

elfogadásra az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, 

a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos 

pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló .../2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 912/2014/EU rendelet.) 



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata 

E rendelet elfogadása és alkalmazása nem érinti a Szerződések által megállapított 

hatáskörmegosztást, és nem értelmezhető úgy, hogy ezáltal az Unió megosztott hatáskört 

gyakorol olyan területeken, amelyeken nincs hatásköre. 

 


