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Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji 
***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja 
u Europskoj uniji (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2017)0487),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog 
Parlamentu (C8-0309/2017),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. travnja 
2018.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 23. ožujka 2018.2,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika i uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća 
pismom od 5. prosinca 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u 
skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenja Odbora za 
industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za vanjske poslove i Odbora za ekonomsku 
i monetarnu politiku (A8-0198/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

1 SL C 262, 25.7.2018., str. 94.
2 SL C 247, 13.7.2018., str. 28.



2. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji, koja će biti objavljena u 
seriji L Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim zakonodavnim aktom;

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2017)0224

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. veljače 2019. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za 
provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/452.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE

Na zahtjev Europskog parlamenta Europska komisija obvezuje se:

– dostaviti Europskom parlamentu standardizirane obrasce koje će Europska komisija 

pripremiti kako bi se državama članicama olakšalo usklađivanje s obvezama 

godišnjeg izvješćivanja iz članka 5. Uredbe, nakon što budu dovršeni, i 

– svake godine dostaviti Europskom parlamentu takve standardizirane obrasce uz 

godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, u skladu s člankom 5. stavkom 3. 

Uredbe. 


