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I. BEVEZETÉS
A bizottság

A Jogi Bizottság némileg sajátos szerepet tölt be1 az európai parlamenti bizottságok között.
Saját illetékességi területein végzett jogalkotási tevékenységein túl a bizottság további
feladatai leginkább horizontális vagy intézményi jellegűként jellemezhetők. A Lisszaboni
Szerződés hatálybalépését követően az Európai Parlament jogköreinek kibővítése még
inkább előtérbe helyezte e sajátos hatáskörök jelentőségét, amelyek a bizottság jogi
szakértőként betöltött különleges szerepéhez kapcsolódnak. E szerepe a parlamenti ciklus
során a többi bizottság részére készített több mint száz véleményben is megmutatkozik.2

A bizottság horizontális feladatkörei magukban foglalják az
uniós jog értelmezését és alkalmazását, az európai uniós
jogszabályok és az elsődleges joganyag közötti összhangot, a
szubszidiaritás és az arányosság elvének betartását, az európai
jog egyszerűsítését és különösen az európai jogszabályok
hivatalos kodifikálására és átdolgozására irányuló jogalkotási
javaslatokat, valamint a nemzetközi jog értelmezését és
alkalmazását, amennyiben az Európai Uniót érinti. A
bizottság egyúttal az Európai Bizottság uniós jogi aktusok
végrehajtása tekintetében történő felhatalmazását érintő
általános kérdésekkel is foglalkozik.

Intézményi feladatai az uniós jogi aktusok megfelelő
jogalapjának megválasztásához, valamint a Parlament
jogainak és kiváltságainak jogi védelméhez kapcsolódnak, illetve ide tartozik a Bíróság és a
Törvényszék eljárásaiban való részvétele is. A bizottság felel továbbá a képviselők
kiváltságaival és mentességeivel, valamint a képviselők mandátumvizsgálatával kapcsolatos
kérdésekért is. Mindemellett az európai parlamenti képviselők statútuma, az Európai Unió
tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak személyzeti szabályzata, valamint a Bíróság
szervezete és alapokmánya tekintetében őt megillető jogi hatáskör is ebből az intézményi
szerepkörből fakadóként értelmezhető.

A bizottság jogalkotási hatásköre a következő területekhez kapcsolódó uniós jogalkotásra
terjed ki: polgári jog és polgári eljárásjog, ideértve a nemzetközi magánjogot és a polgári
ügyekben történő igazságügyi együttműködést; szerződési jog; társasági jog, ideértve a
vállalatirányítást; szellemitulajdon-jog, ideértve a Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal való
kapcsolattartást; valamint a közigazgatási jog. A bizottság hatáskörébe tartozik még a
környezeti felelősség, illetve a környezeti bűncselekményekkel szembeni szankciók,
valamint az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések, amelyek esetében a bizottság az
egyes fő illetékes bizottságokkal közösen megerősített együttműködési eljárást alkalmaz.

1 Lásd az eljárási szabályzat VI. mellékletének XVI. szakaszát, amely az I. mellékletben olvasható.
2 Lásd: II. melléklet.
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A dokumentum célja

Ez a dokumentum rendszerezett áttekintést kíván adni a bizottság 7. parlamenti ciklusban,
azaz 2009 és 2014 között végzett munkájáról. A bizottság egyes illetékességi területeit sorra
véve kiemeli a főbb tevékenységeket és meghatározza azokat a politikákat, amelyek
előmozdítására a bizottság a parlamenti ciklus során törekedett.

E dokumentum mellékletei i. a bizottság feladatainak, valamint a jogkörei gyakorlásával
foglalkozó, az eljárási szabályzatban foglalt rendelkezések meghatározásán túl felsorolják
ii. a hetedik parlamenti ciklus során elfogadott jelentéseket és véleményeket, iii. a lezajlott
meghallgatásokat, iv. a küldöttségeket, v. a bizottság megbízásából készült tanulmányokat,
valamint vi. a bizottság tagjait.
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II. JOGALKOTÁSI MUNKA ÉS SZAKPOLITIKAI KÉRDÉSEK

1. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és polgári jog

1.1. Stockholmi program

Az Európai Tanács 2010-ben fogadta el a stockholmi programot3, amely a szabadság, a
biztonság és a jogérvényesülés térségének erősítése érdekében egy sor olyan célkitűzést
határozott meg, amelyeket a program végéig, azaz 2014-ig kell elérni. Ezt az indokolta, hogy
a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta egyre fontosabbá válik annak biztosítása, hogy a
polgárok mindennapi életükben is érzékeljék az Európai Unió előnyeit, ebben pedig a
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége kulcsszerepet játszik.

A Parlament az általában a programról szóló, 2009. november 25-i állásfoglalásában4, illetve
a program polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi aspektusairól
szóló, 2010. november 23-i állásfoglalásában5 ismertette a stockholmi programmal
kapcsolatos kezdeti álláspontját. Az Európai Bizottság 2010. április 20-án elkészítette a
stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési tervet6.

A stockholmi program félidejénél a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság úgy döntött, hogy a még
meghozandó intézkedéseknek és a stockholmi program utódprogramja lehetséges
prioritásainak meghatározása céljából értékeli az elért előrehaladást.

A Jogi Bizottság részéről Luigi Berlinguer vett részt társelőadóként a stockholmi program
félidős értékelésében. A három érintett bizottságban folytatott vitát követően a Parlament a
stockholmi program különböző területeinek sikerét értékelő állásfoglalást fogadott el,
amelyben az Európai Parlamentnek a stockholmi program utódprogramjába való fokozottabb
bevonását szorgalmazza7. E tekintetben sajnálatos módon nem egyértelmű, hogy a Tanács
ütemezése lehetővé teszi-e a Parlament részvételét az e szakpolitikai területhez kapcsolódó
hosszú távú tervezésben és célmeghatározásban.

A stockholmi program keretében a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
területén elért előrelépés értékeléséből megállapítható, hogy több ígéretes jogszabályt is
elfogadtak, a hosszadalmas jogalkotási és végrehajtási időszakok miatt azonban a parlamenti
ciklus végén ezekből még nagyon keveset alkalmaznak. Igen sok jogalkotási javaslat
elfogadására még nem került sor, és a legtöbb esetben az európai bizottsági javaslat sem
készült el. Egyes tagállamok csalódottságuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a
Bizottság késlekedik a parlamenti kérések megvalósításával.

1.2. A Lisszaboni Szerződésből fakadó változások

A Lisszaboni Szerződés bizonyos újításokat vezetett be a polgári igazságszolgáltatási
ügyekben folytatott együttműködés terén. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81.
cikke már átfogóbb jogalapot biztosít az ezzel kapcsolatos fellépésekhez. Ennek értelmében:

„(1) Az Unió a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyek tekintetében
igazságügyi együttműködést alakít ki, amely a bírósági és bíróságon kívüli

3 HL C 115., 2010.5.4., 1. o.
4 P7_TA(2009)0090.
5 P7_TA(2010)0426.
6 COM(2010)0171.
7 Az Európai Parlament 2014. április 2-i állásfoglalása a Stockholmi Program félidős értékeléséről
(2013/2024(INI)), P7_TA(2014)0276.
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határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul. Ennek az együttműködésnek a
keretében olyan intézkedések is elfogadhatók, amelyek célja a tagállamok törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg – különösen, ha ez a belső
piac megfelelő működéséhez szükséges –, biztosítandó a következőket:

a) a bírósági és bíróságon kívüli ügyekben hozott határozatok tagállamok közötti
kölcsönös elismerése és azok végrehajtása,

b) a bírósági és bíróságon kívüli iratok határokon túlra történő kézbesítése,

c) a tagállamokban alkalmazandó kollíziós, illetve joghatóságra vonatkozó
szabályok összeegyeztethetősége,

d) együttműködés a bizonyításfelvétel terén,

e) az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés,

f) a polgári eljárások zökkenőmentes lefolytatását gátló akadályok megszüntetése,
szükség esetén a tagállamokban alkalmazandó polgári eljárásjogi szabályok
összeegyeztethetőségének előmozdításával,

g) alternatív módszerek kidolgozása a jogviták rendezésére,

h) a bírák, ügyészek és az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzésének
támogatása.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi
kérdésekre vonatkozó intézkedéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a
Tanács állapítja meg. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt
követően egyhangúlag határoz.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján határozatot fogadhat el, amelyben
meghatározza a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdések azon
területeit, amelyek esetében a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni. A Tanács az
Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

A második albekezdésben említett javaslatról értesíteni kell a nemzeti parlamenteket.
Ha valamely nemzeti parlament az értesítés időpontjától számított hat hónapon belül
kifogást emel a javaslattal szemben, a határozat nem fogadható el. Kifogás hiányában
a Tanács a határozatot elfogadhatja.”

Meg kell jegyezni, hogy az e cikken alapuló jogszabályokat rendes jogalkotási eljárás
(együttdöntési eljárás) keretében fogadják el, amelyben a Parlament a Tanáccsal azonos
jogkörökkel rendelkezik. A családjogi eszközök esetében kivételek alkalmazandók. A (3)
bekezdés második albekezdésében foglalt rendelkezés lehetővé teszi, hogy a családjog egyes
területeit együttdöntéssel elfogadott jogszabályok szabályozzák.

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés formáját az Egyesült Királyság és
Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv és a Dánia helyzetéről szóló azonos jegyzőkönyv is
sok esetben befolyásolja. Míg Dánia nem vesz részt a Szerződés IV. címe alapján javasolt
intézkedések elfogadásában, addig az Egyesült Királyság és Írország dönthet úgy, hogy
közreműködik az ilyen intézkedések elfogadásában. A gyakorlatban az említett tagállamok
többnyire elfogadják a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében
javasolt intézkedéseket.
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1.3. Általános nemzetközi magánjog

A stockholmi programon belül az általános nemzetközi magánjoggal kapcsolatos
legfontosabb feladat a Brüsszel I.
rendelet8 felülvizsgálata volt. A rendelet
részletes szabályokat határoz meg a polgári
és kereskedelmi ügyekben joghatósággal
rendelkező bíróságokra, valamint a más
tagállamokban hozott bírósági határozatok
elismerésére és végrehajtására
vonatkozóan. A rendeletet többnyire
jelentős sikerként könyvelik el, mivel
elősegítette a bírósági határozatok szabad
mozgását, javította a jogbiztonságot és
lehetővé tette a párhuzamos eljárások
elkerülését.

A Brüsszel I. rendelet átdolgozását –
amelynek célja a bírósági határozatok más tagállamban történő végrehajtására szolgáló
eljárások egyszerűsítése és különösen a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése volt – a
(korábbi) Brüsszel I. rendelet végrehajtásáról és felülvizsgálatáról szóló, 2010. szeptember 7-
i európai parlamenti állásfoglalás szorgalmazta. Az állásfoglalás a bizottság 2010. június 29-i
jelentése9 alapján készült.

Tadeusz Zwiefka előadó vezetésével a Brüsszel I. rendelet átdolgozása megfelelő
eredménnyel zárult10, amely ésszerűsítette és tisztázta a bírósági határozatok határon átnyúló
végrehajtásának egyes szempontjait.

A rendelet csak a munkavállalók, a fogyasztók és a biztosított személyek tekintetében bírt
visszaható hatállyal; a döntőbíráskodást egyértelműen kizárták a hatálya alól, valamint a
polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok esetében minden területen eltörölték a
végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást.

A felülvizsgálati eljárás a joghatósági szabályok egyes munkajogi szempontjaira nem terjedt
ki, noha e tekintetben számos tudományos szakember szerint kiigazításokra van szükség.

A Jogi Bizottság ezért döntött úgy, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a munkajogi
vonatkozású joghatósági kérdésekről.  Az ennek nyomán elfogadott parlamenti
állásfoglalás az egyéni munkaszerződésekre és a szervezett fellépésre egyaránt alkalmazandó
joghatósági szabályok további felülvizsgálatát szorgalmazza11.

A Brüsszel I. rendelet átdolgozott szövegének elfogadását követően megállapodás született a
két rendeletet és az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodást
tartalmazó szabadalmi csomagról, amelyek együtt egy egységes uniós szabadalmi oltalmi
rendszert alkotnak. Ehhez a Brüsszel I. rendeletet az Egységes Szabadalmi Bíróság és a
Benelux Bíróság tekintetében módosítani kellett. A módosítás pontosította, hogy mindkét
bíróságot a Brüsszel I. rendelet értelmében vett „tagállami bíróságnak” kell tekinteni.
8 A Tanács 44/2001/EK  rendelete (2000. december  22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról,
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról , HL L 12., 2001.1.16., 1. o.
9 A7-0219/2010.
10 Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (átdolgozott változat), HL L
351., 2012.12.30., 1. o.
11 Az Európai Parlament 2013. október 8-i állásfoglalása a nemzetközi magánjog fejlesztéséről: joghatósági
szabályok a foglalkoztatás terén, P7_TA(2013)0396.

Tadeusz Zwiefka (EPP, PL), a Brüsszel I. rendelet
átdolgozásáért felelős előadó.
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Az Egységes Szabadalmi Bíróság és a Benelux Bíróság tekintetében egyaránt meghatározták
a joghatóságra (a tagállami lakóhellyel rendelkező és a harmadik állambeli alperesekkel
összefüggésben egyaránt), az elismerésre és a végrehajtásra vonatkozó szabályokat. A
perfüggőségre és az azzal összefüggő eljárásokra vonatkozó egyedi szabályok bevezetésére
is sor került.

A nemzetközi szinten a Brüsszel I. rendelethez hasonló célokat szolgáló nemzetközi
határozatokról szóló egyezmény12 kidolgozására irányuló, a Hágai Nemzetközi Magánjogi
Konferencia égisze alatt zajló munka nem hozta meg a remélt sikert. A tárgyalások jelenleg
is tartanak, és az elmúlt években nem történt jelentős előrelépés.

A Parlament továbbá egy olyan rendelkezését beillesztését kérte a Róma II. rendeletbe13,
amely szabályozná a magánélet és a személyiségi jogok megsértéséből, többek között a
rágalmazásból eredő, szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogot. A
Parlament a kérést a 2012. május 10-i állásfoglalásában
részletesen kifejtve megerősítette, és a szerződésen kívüli
kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló
864/2007/EK („Róma II.”) rendelet14 módosítását illetően
több ajánlást intézett a Bizottsághoz. A Bizottság
elmulasztotta a hivatalos válaszadást, és ezzel megsértette
az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti
kapcsolatokról szóló keretmegállapodás15 (16) bekezdését.

Az állásfoglalás azt a Róma II. rendeletben meglévő
joghézagot kívánta megszüntetni, amely abból fakadt, hogy
a Tanács a magánélet és a személyiségi jogok
megsértéséből eredő, szerződésen kívüli kötelmi
viszonyokra alkalmazandó jog tekintetében nem tudott
megállapodni az eredeti bizottsági javaslatról, illetve a
Parlament által az együttdöntési eljárás során előterjesztett
kompromisszumos megoldásról. A Bizottság később
tanulmányt nyújtott be, amely ismertette a magánélet és a
személyiségi jogok megsértéséből eredő, szerződésen
kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó joggal
kapcsolatos helyzetet.

Ez a kérdés általánosságban bonyolult problémákat vet fel a sajtószabadság és a
véleménynyilvánítási szabadság tekintetében, és különös aktualitással bír a „rágalmazási
turizmussal” kapcsolatban felmerülő nehézségek miatt.

A Parlament által szorgalmazott további fontos függőben lévő jogszabály a határokon
átnyúló közúti közlekedési balesetek elévülési idejéről szóló rendelet.  Az egyes tagállami
szabályok közötti eltérések miatt az ilyen esetekben gyakran igen nehéz biztosítani az
igazságszolgáltatást. A Bizottságnak még 2011-ben szándékában állt javaslatot
előterjeszteni, de arra azóta sem került sor.

Végezetül tekintettel arra, hogy a nemzetközi magánjoggal kapcsolatos uniós jogszabályok –
az egyes szempontokat szabályozó, meglehetősen sok ágazatspecifikus jogi eszköz miatt –

12 Lásd a 2010. november 23-i állásfoglalás 35. bekezdését.
13 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás 95. bekezdését.
14 P7_TA(2012)0200.
15 HL L 304., 2010.11.20, 47. o.

Antonio López-Istúriz White
(EPP, ES), a polgári ügyekben
hozott védelmi intézkedések
kölcsönös elismeréséről szóló
jelentés társelőadója
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rendkívül széttagolttá váltak, a Parlament egy európai nemzetközi magánjogi kódex16

elfogadását szorgalmazta. Ennek célja a különböző területekre vonatkozó nemzetközi
magánjogi rendelkezések összehangolása és ezzel egyidejűleg a joganyagon belüli
joghézagok kiküszöbölésének biztosítása lenne.

A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletet
az előző parlamenti ciklusban fogadták el a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és a Jogi
Bizottság közös irányításával.

Az említett „polgári jogi európai védelmi határozatra” irányuló javaslat a korábban
elfogadott büntetőjogi európai védelmi határozat példáját követte. Céljuk azonos, az előbbi
eszköz azonban nem a büntetőjogi, hanem a polgári jogi védelmi intézkedések kölcsönös
elismerését teszi lehetővé.

1.4. Családjog

A polgári anyagi jog terén elért egyik legfőbb
siker az öröklésről szóló rendelet17

elfogadása volt. Egy 2009. évi európai
bizottsági javaslatot, majd többéves vitát
követően 2012-ben Kurt Lechner előadói
vezetésével sikerült megfelelő megoldást
találni. Az európai polgárok számára rendkívül
fontos jogszabályról van szó, mivel ennek
értelmében a több tagállamban is vagyonnal
rendelkező személyre csak egy ország nemzeti
öröklési szabályai lesznek irányadók, ha pedig
az érintett másik tagállamban él, a saját állampolgársága szerinti jogot is választhatja. Egyre
több európai polgár dönt úgy, hogy munkavállalás vagy képzés céljából másik tagállamban
telepedik le, vagy akár nyugdíjas éveit tervezi ott eltölteni. E polgárok öröklési ügyei
gyakran több tagállamot érintenek.

A sajátjuktól eltérő tagállamban élő polgároknak mindig is jelentős nehézségekkel kellett
szembenézniük, ha örökségüket végrendelet útján kívánták szabályozni. Korábban egyes
polgárok esetében az öröklést a lakóhelyük szerinti állam joga, míg mások esetében az
állampolgárságuk szerinti jog szabályozhatta. Mindemellett az ingatlanöröklésre általában az
ingatlan helye szerinti ország joga volt irányadó, amely harmadik tagállam is lehetett. A cél
ezért a szabályozás egyszerűsítése és a határokon átnyúló öröklési ügyek megszüntetése volt.

Az új rendeletnek köszönhetően az ilyen határokon átnyúló öröklési kérdések a jövőben
egyszerűen megoldhatók olyan végrendelet készítésével, amely az Unión belüli
fellelhetőségüktől függetlenül a végrendelkező valamennyi vagyontárgyára vonatkozik.

A végrendelkezők választhatnak, hogy az öröklést az állampolgárságuk szerinti jog vagy a
lakóhelyük szerinti ország joga szabályozza-e, és ez a döntés minden vagyontárgyra egyaránt
vonatkozik. A különböző tagállamokban található vagyontárgyak tekintetében ezért a
továbbiakban nem kell több közjegyzői vagy bírósági eljárást lefolytatni.

16 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás 95. bekezdését.
17 Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó
joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról,
valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről (HL L 201., 2012.7.27., 107. o.)
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A jogszabály egyúttal például azt is jelenti, hogy csak egy tagállam szabályai határozzák
meg, kire kell hagyni a vagyont, így megszűnik az a korábbi helyzet, amelyben a két vagy
több tagállamban található vagyontárgyakat a különféle nemzeti szabályokkal összhangban
eltérő módon oszthatták fel a túlélő házastárs, a gyermekek és más örökösök között.

Az örökösödés további egyszerűsítése céljából lehetőség lesz arra is, hogy az örökösök
európai öröklési bizonyítványt igényeljenek. Miután a végrendelet alapján tisztázták az
öröklési feltételeket, a bizonyítványnak köszönhetően az örökös további alaki
követelmények nélkül megszerezheti a vagyontárgyak feletti tulajdonjogot. Ez a rendelet
tehát egy olyan jogi eszköz, amellyel a Parlament még végrendeletük készítésével
összefüggésben is kiállt a polgárok szabad és korlátozás nélküli mozgáshoz való joga mellett.

Meg kell jegyezni, hogy a rendelet Dániában, Írországban és az Egyesült Királyságban nem
alkalmazandó.

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogról szóló Róma III. rendeletet18

(előadó: Tadeusz Zwiefka) 2010-ben fogadták el megerősített együttműködési eljárás
keretében, immár 15 tagállam részvételével. A rendelet egyértelmű szabályokat határoz meg
a házasság felbontására alkalmazandó jogra vonatkozóan.

A Jogi Bizottság fokozottan közreműködött a házassági vagyonjogi rendszerekkel
kapcsolatos határozatokról19, illetve a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi
hatásaival kapcsolatos határozatokról20 szóló 2011. márciusi két bizottsági javaslatról
folytatott vitában, noha a Parlamenttel a dokumentumokról csak konzultáltak. A két javaslat
célja a nemzetközi párok tulajdonhoz fűződő jogaira vonatkozó szabályok pontosítása, az
egyik szövegben összefogva a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a
joghatóságra, az alkalmazandó jogra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására,
a másik szövegben pedig a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos
ügyekben az alkalmazandó jogra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására
irányadó szabályokat. A Bizottság a két különálló javaslat előterjesztését a házasság, illetve a
bejegyzett élettársi közösség egymástól jól elkülöníthető jellemzőivel magyarázza.

Tekintettel arra, hogy mindkét javaslat családjogi vonatkozású, és mindkettő jogalapja az
EUMSZ 81. cikkének (3) bekezdése, a Tanácsnak egyhangúlag kell elfogadnia azokat.
Ennek során konzultálnak a Parlamenttel.

A Jogi Bizottság előadója, Alexandra Thein azt javasolta, hogy a bizottság párhuzamosan
foglalkozzon a két javaslattal, ellenállva a kísértésnek, hogy külön kérdésként kezeljék
azokat. A házassági vagyonjogokkal kapcsolatos munka során – a Tanácson belüli
egyeztetések során is – kevesebb ellentmondás merült fel, mint a bejegyzett élettársi
közösségek kérdésével kapcsolatban, mivel ez utóbbi esetében a tagállami jogszabályok és
hagyományok jelentős eltérést mutatnak.  Ezzel szemben az előadó a két dokumentummal
kapcsolatos jelentéstervezeteiben nem csupán az alkalmazandó jog hatályára és szabályaira
vonatkozó pontosításokat, valamint a polgári ügyekben folytatott együttműködés terén
használt más eszközökkel (például az öröklésről szóló rendelettel és a Brüsszel I. rendelettel)

18 A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a különválásra
alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (HL L 343., 2010.12.29.,
10. o.)
19 A házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról,
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2011. március 16-i
bizottsági javaslat (COM(2011)0126).
20 A bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az
alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló,
2011. március 16-i bizottsági javaslat (COM(2011)0127).
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való összhang egyértelmű erősítését javasolta, hanem a bejegyzett élettársi közösségek és a
házastársak tekintetében is többnyire párhuzamos szabálycsomagokat terjesztett elő. A
javaslatok legfőbb célja az volt, hogy a bejegyzett élettársi közösségek esetében is lehetővé
váljon a jog megválasztása. A bizottsági javaslatból hiányzó jogválasztási lehetőséggel a
Parlament kérésére a bécsi Alapjogi Ügynökség által készített véleményben21 is foglalkoztak,
amelyben megállapították, hogy a Bizottság nem indokolta megfelelően a házastársak és a
bejegyzett élettársi közösségek közötti különbségtételt.

A két dokumentummal kapcsolatos 2013. június 20-i szavazáson a Jogi Bizottság az előadó
által előterjesztett számos javaslatot támogatott, többek között azt is, hogy a bejegyzett
élettársi közösségek esetében is tegyék lehetővé a jog megválasztását. A plenáris ülésen
2013. szeptember 10-én szavaztak a parlamenti véleményről22. A Tanács jelenleg is egyeztet
a két dokumentumról. Kétségtelenül a Jogi Bizottság munkájának közvetlen eredményeként
értékelhető, hogy a tanácsi egyeztetéseken is napirendre került a bejegyzett élettársi
közösségek esetében biztosítandó jogválasztási lehetőség, valamint hogy ez idáig a tanácsi
megbeszéléseken sem választották el egymástól a két ügyet.

A Parlament ezenfelül a határokon átnyúló örökbefogadásokról szóló európai jogszabály23

elfogadását is szorgalmazta, mivel e téren számos család számol be a másik tagállamban
hozott határozatok elismerésével kapcsolatos problémákról. A Bizottság ezzel
összefüggésben még nem indított kezdeményezést.

A stockholmi program keretében javasolták a Brüsszel II. rendelet24 felülvizsgálatát,
elsősorban azzal a céllal, hogy az a szülői felelősségre vonatkozó határozatok elismerésének
kérdésére is kiterjedjen. A Bizottság 2013-ban bejelentette, hogy jogalkotási
kezdeményezéssel váltja fel a 2002-ben visszavont javaslatot25. Erre azonban még mindig
nem került sor.

Végezetül a bizottságot már jó ideje foglalkoztató kérdést, azaz a segítségre szoruló
felnőttek védelmét illetően26 az Európai Bizottság cselekvési tervében közölte, hogy nem
hoz intézkedéseket, mivel a tagállamok dönthetnek arról, hogy csatlakoznak-e a felnőttek
nemzetközi védelméről szóló, 2000. évi hágai egyezményhez. A Hágai Konferencia rámutat,
hogy az egyezmény mindössze hat tagállam esetében lépett hatályba, és azt további hét
tagállam aláírta ugyan, de még nem ratifikálta27. E tekintetben különösen nagy csalódásra ad
okot, hogy a Bizottság a 2008. évi állásfoglalás következtetései ellenére azóta sem tett
lépéseket az üggyel kapcsolatos uniós jogszabály bevezetése érdekében.

21 Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2012. május 31-i 1/2012. sz. véleménye a bejegyzett élettársi
közösségek vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló javaslatról.
22 Az Európai Parlament 2013. szeptember 10-i jogalkotási állásfoglalása a bejegyzett élettársi közösségek
vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (P7_TA-PROV(2013)0337); az
Európai Parlament 2013. szeptember 10-i jogalkotási állásfoglalása a házassági vagyonjogi rendszerekkel
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (P7_TA-PROV(2013)0338).
23 A 2009. november 25-i állásfoglalás 95. bekezdése.
24 A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre
vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az
1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2003.12.23., 1. o.)
25 COM(2001)0505.
26 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás 95. bekezdését és a 2008. december 18-i állásfoglalást
(P6_TA(2008)0638).
27 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
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1.5. Eljárásjog

Az eljárásjog terén szintén jelentős eredménynek tekinthető az európai számlazárolási
végzés28, amely megakadályozza, hogy az adósok a bankszámlák határokon átnyúló
zárolását érintő késedelmek miatt elkerülhessék adósságuk végrehajtását. A végzést 2014
derekán foglalták jogszabályba.

Az európai számlazárolási végzés olyan közös szabályokat kíván meghatározni, amelyek
lehetővé teszik a hitelezők számára, hogy azonos feltételek alapján kaphassanak
számlazárolási végzést, függetlenül az illetékes bíróság helye szerinti tagállamtól. A végzés
ily módon mérsékelni fogja a határokon átnyúló helyzetben számlazárolási végzés
megszerzésére és végrehajtására törekvő hitelezők költségeit és késedelmeit.

Az európai számlazárolási végzés csak zárolja az adós számláját: arról a hitelező számára
kifizetés teljesítését nem teszi lehetővé. A számlazárolási végzés meglepetésjellegének
megőrzése érdekében az adóst nem tájékoztatják a kérelemről, (rendkívüli körülmények
kivételével) a végzés kibocsátása előtt nem hallgatják meg, illetve nem értesítik a végzésről
annak a bank általi végrehajtása előtt.

Raffaele Baldassarre előadó az egyeztetések
során annak elérésére törekedett, hogy az ilyen
bankszámlák ideiglenes – végrehajtásig történő
– befagyasztására szolgáló eljárás a
védelemhez való jog tiszteletben tartása mellett
a lehető leggyorsabban lezáruljon. Ebben az
összefüggésben kiemelt jelentőséggel bírt az
adósok és a hitelezők jogai közötti egyensúly
megteremtése. További kihívást jelentett az
adósok hitelezők általi eljárásbeli
visszaélésekkel szembeni védelmének
biztosítása.

A polgári eljárást illetően a bizottság nagy
hangsúlyt helyezett a polgári eljárásra
vonatkozó közös minimumkövetelmények bevezetésére, amit az igazságügyi
eredménytáblában29 megjelenő, arra irányuló törekvés is tükröz, hogy az igazságszolgáltatási
rendszert igénybe vevő polgárok számára magas szintű garanciát nyújtsanak. A Bizottság
bejelentette, hogy 2014-ben benyújt egy javaslatot, az azonban még nem egyértelmű, hogy
jogalkotási javaslatról lesz-e szó.

Mindemellett kifejezetten a fogyasztói jogok védelmének javítása céljából a Parlament
kollektív jogorvoslati eljárásokat lehetővé tevő európai kezdeményezést szorgalmazott30. A
Bizottság az ennek nyomán készült, 2012. április 18-i dokumentumában31 ígéretet tett arra,
hogy 2012-ben jogalkotási vagy nem jogalkotási kezdeményezést terjeszt elő a kollektív
jogorvoslat európai keretére vonatkozóan. 2013-ban a kollektív jogorvoslatról szóló

28 COM(2011)0445.
29 A Bizottság 2013. március 27-i közleménye: „Az EU igazságügyi eredménytáblája:  A hatékony
igazságszolgáltatás és a növekedés előmozdításának eszköze”.
30 2012. február 2-i állásfoglalás (P7_TA(2012)0021); 2009. november 25-i állásfoglalás, 95. bekezdés.
31 SP(2012)160.

Raffaele Baldassarre (EPP, IT), a bizottság
alelnöke és az európai számlazárolási
végzésért felelős előadó.
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ajánlást32 intézett a tagállamokhoz. Csak később derül ki, hogy ezt az elkövetkező években
követi-e majd jogalkotási kezdeményezés.

A határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről
szóló 2003/8/EK irányelv végrehajtásáról szóló bizottsági közleményt33 követően a bizottság
úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentést készít a határon átnyúló vonatkozású
polgári és kereskedelmi jogviták esetén alkalmazandó költségmentességről. Minden
tagállam rendelkezik olyan rendszerrel, amely az elégtelen forrásokkal rendelkező személyek
számára – az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítandó – lehetővé teszi az ügyvéd
megfizetését.  A szabályok azonban jelentősen eltérnek, és az esetleges határon átnyúló
jogvitákban a felek gyakran nehezen férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz.

A bizottság a jelentésében (előadó: Tadeusz
Zwiefka) értékeli az irányelv végrehajtását és
megvalósítását, továbbá konkrét javaslatokat tesz
a lehetséges javításokra34, különösen a meglévő
rendszer ismertségének biztosítása, valamint az
említett rendszer alkalmazásának polgárok
számára történő megkönnyítse céljából.

A közigazgatási eljárás terén az átlagpolgárokat
még közvetlenebbül érintik a közokiratok és a

családi állapotot igazoló dokumentumok másik
tagállamban történő elismerésének
megkönnyítését célzó javasolt intézkedések,

mivel a polgárok bevallása szerint az ilyen automatikus elismerés hiánya jelenti a szabad
mozgás egyik legfőbb gyakorlati akadályát. Két javaslat kidolgozása van folyamatban: a
közokiratokra vonatkozó formai követelmények (apostille, felülhitelesítés, hiteles
fordítások stb.) megszüntetéséről szólót 2013 áprilisában tették közzé, a családi állapotot
igazoló dokumentumok joghatásainak kölcsönös elismeréséről szóló (a családi állapottal
kapcsolatos korlátozott számú helyzetet – pl. házasság, névváltoztatás stb. – felölelő) másik,
2013 végére várt javaslat pedig még 2014 közepén sem készült el. Mindkét kezdeményezés
rendkívül fontos.

A bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítéséről szóló
rendeletjavaslat kiemelt szerepet hivatott betölteni, lévén meg kívánja könnyíteni a több
ország között mozgó polgárok számára a formai követelmények teljesítését.

Számos uniós polgár már ma is a sajátjától eltérő tagállamban él, és számuk folyamatosan
nő. Még ennél is többen állnak kapcsolatban valamely másik tagállammal akár családi vagy
szakmai okokból, akár egyszerűen üdülés kapcsán.

A határokon átnyúló közigazgatási alakiságok azonban rendszerint jóval összetettebbek az
egyes tagállamokon belüli követelményeknél. Előfordulhat, hogy a polgároknak diplomáciai
hatóságokkal kell hitelesíttetniük okmányaikat (felülhitelesítés vagy apostille), még a

32 A Bizottság 2013/396/EU ajánlása (2013. június 11.) az uniós jog által biztosított jogok megsértése
tekintetében a jogsértés megszüntetésére és kártérítésre irányuló tagállami kollektív jogorvoslati
mechanizmusok közös elveiről.
33 COM(2012)0071.
34 Az Európai Parlament 2013. június 11-i állásfoglalása az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
megkönnyítéséről: költségmentesség a határon átnyúló vonatkozású polgári és kereskedelmi jogviták esetén,
P7_TA(2013)0240.

Bernhard Rapkay (S&D, DE), a polgári jogi
dokumentumokról szóló két jelentés előadója.
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legegyszerűbb dokumentumokról is drága hiteles fordítást kell benyújtaniuk vagy hatósági
okmányok hiteles másolatával kell szolgálniuk.

Bernhard Rapkay előadó, aki részt vett a javaslattal kapcsolatos parlamenti álláspont
kidolgozásában, úgy vélte, hogy ez a kezdeményezés jelentősen megkönnyítheti a határon
átnyúló helyzetben érintett európai polgárok életét. A Parlament állásfoglalása többek között
javaslatot tartalmaz a javaslat hatálya alá tartozó közokirattípusok számának növelésére, az
egyes formai követelmények eltörlésére vonatkozó rendelkezések megerősítésére és a
határon átnyúló helyzetben felhasználható további többnyelvű uniós formanyomtatványok
bevezetésére.

Az EUMSZ 81. cikke (2) bekezdésének g) pontja, amely a Szerződés polgári ügyekben
folytatott igazságügyi együttműködésről szóló fejezetében szerepel, immár kifejezetten
előírja a jogviták rendezését biztosító alternatív módszerek kidolgozását célzó intézkedések
elfogadását. Az alternatív vitarendezés általánosságban abból a szempontból lényeges,
hogy az európai vállalkozások és polgárok számára a jogviták növekvő száma, valamint a
hosszadalmas és költséges eljárások miatt alapvető problémát jelent az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. Az alternatív vitarendezés különös jelentőséggel bír
a határon átnyúló jogviták esetében. A Jogi Bizottság a 7. parlamenti ciklus során kiemelten
törekedett e cél előmozdítására.

A 2011. októberi plenáris ülésen elfogadott, a polgári, kereskedelmi és családi ügyekben
folyó alternatív vitarendezésről szóló saját kezdeményezésű jelentésében (előadó: Diana
Wallis)35 a Jogi Bizottság – részben a Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatósága
által benyújtott konzultációs dokumentumra36 válaszul – hangsúlyozta, hogy az alternatív
vitarendezés bármely megközelítésének túl kell mutatnia a fogyasztói jogvitákon, és ki kell
terjednie a vállalkozások közötti ügyletekre, a családjogi jogvitákra és a becsületsértési
ügyekre is. A bizottság úgy ítélte meg, hogy az alternatív vitarendezésre vonatkozó
minimumszabályokat meghatározó jogszabályi rendelkezésre van szükség, és konkrétan
kérte a Bizottságot, hogy 2011 végéig terjesszen elő jogalkotási javaslatot a fogyasztói
ügyekkel kapcsolatos jogviták alternatív rendezési módjairól.

2011. november 29-én a Bizottság két jogalkotási javaslatot terjesztett elő: a fogyasztói
jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvet37, valamint a fogyasztói jogviták online
rendezéséről szóló rendeletet38. Az irányelvjavaslat általános elvek, többek között a
megfelelő képesítések, a pártatlanság, az átláthatóság, az eredményesség és a méltányosság
elvének meghatározása révén orvosolni kívánta az alternatív vitarendezési rendszerek
hatókörének hiányosságait, valamint biztosítani kívánta a színvonalas alternatív
vitarendezést.  A rendeletjavaslat elkészítését az az elgondolás vezérelte, hogy az uniós
szintű alternatív vitarendezési rendszert egységes uniós szintű online platformmal egészítsék
ki.  Mivel a két javaslat egyértelműen a fogyasztókat célozza, a Parlamenten belül mindkettő
esetében a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság – amely társbizottságként részt vett a
fent említett saját kezdeményezésű jelentés kidolgozásában – járt el felelős bizottságként. A

35 Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása a polgári, kereskedelmi és családi ügyekben folyó
alternatív vitarendezésről (A7-0343/2011; P7-TA(2011)0449) .
36 „Az alternatív vitarendezési eljárásnak a kereskedelmi ügyletekhez és gyakorlatokhoz kapcsolódó uniós
jogviták megoldási eszközeként történő használatáról” című, 2011. január 18-i konzultációs dokumentum; a
2011 áprilisában közzétett, „Beérkezett válaszok összefoglalása” című dokumentum.
37 A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (fogyasztói AVR-irányelv) irányuló, 2011.
november 29-i bizottsági javaslat (COM(2011)793).
38 A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (fogyasztói OVR-
rendelet) irányuló, 2011. november 29-i bizottsági javaslat (COM(2011)794).
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fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről szóló irányelvre irányuló javaslatot illetően a
Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának 50. cikke szerinti társbizottság szerepét
töltötte be, és kizárólagos hatáskörrel rendelkezett különösen az alternatív vitarendezési
szervezetek által betartandó elvek tekintetében. Kizárólagos hatáskörén túl a Jogi Bizottság
véleményével (előadó: Cristian Silviu Buşoi)39 egyértelműen befolyásolta a felelős Belső
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésének tartalmát, mivel utóbbi elfogadta az arra
irányuló javaslatokat, hogy a szöveget az alternatív vitarendezés tekintetében a döntési
szabadságra és a jogszerűségre vonatkozó minőségi kritériumokkal egészítsék ki, valamint
hogy a közvetítésről szóló irányelv40 rendelkezéseinek mintájára tovább erősítsék az
alternatív vitarendezést.

A Jogi Bizottság emellett a javaslat jogalapjára vonatkozó véleményével41 is segítette a
Parlament javaslattal kapcsolatos munkáját, amelyben a Bizottság javaslatával összhangban
megfelelő jogalapként megerősítette az EUMSZ 114. cikkét („belső piac”), egyúttal pedig
annak szükségtelenségére hivatkozva elutasította az EUMSZ 169. cikkének
(„fogyasztóvédelem”) IMCO-jelentés által javasolt bevonását. A Jogi Bizottság
véleményében azt is kifejtette, hogy nincs szükség más jogalapra (pl. az EUMSZ 81. cikke
(2) bekezdésének g) pontjára), mivel az IMCO-jelentés révén a javaslatba beillesztendő
lehetséges új eljárási elemek kiegészítik a Bizottság által javasolt intézkedéseket és ugyanazt
a célt, azaz a belső piac működésének elősegítését szolgálják.

A Jogi Bizottság a 7. parlamenti ciklusban az e téren végzett munkájának lezárásaként – két
évvel az átültetésre vonatkozó határidőt követően – összefoglalta a közvetítésről szóló
irányelv eredményeit. E célból 2014. január 20-án a bizottság elé terjesztették Giuseppe de
Palo professzor (az Alternatív Vitarendezési Központ elnöke) „»Rebooting« the Mediation
Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to
increase the number of mediations in the EU” („A közvetítésről szóló irányelv »újratöltve«: a
végrehajtás korlátozott hatásainak értékelése és javaslatok az Unión belüli közvetítések
számának növelését célzó intézkedésekre”) című tanulmányát. Ennek keretében visszajelzést
kívántak kapni az irányelv átültetése során szerzett nemzeti tapasztalatokról, hogy
meghatározhassák a közvetítés ritka alkalmazásának okait. A tanulmány továbbá azt kívánta
felmérni, hogy szükség van-e uniós szintű intézkedések elfogadására – és ha igen, melyekre
– a közvetítés igénybevételének általánosabb ösztönzéséhez.

A kis értékű követelésekről szóló rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslat42 a
hatályos rendelet hiányosságait kívánja orvosolni, hogy biztosítani tudják a kis értékű
követelések eljárásának szélesebb körű alkalmazását. A javaslat a 7. parlamenti ciklus
végéhez közeledve készült el, így a Jogi Bizottság a fennmaradó időben csupán
munkadokumentumot43 (előadó: Lidia Geringer de Oedenberg) tudott összeállítani, a munkát
tehát az új Parlamentnek kell folytatnia. Munkadokumentumában az előadó néhány kiinduló
gondolatot fogalmaz meg, amelyekben a fő kérdéseket kívánja felvázolni, valamint a javasolt

39 A Jogi Bizottság véleménye a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak a fogyasztói jogviták alternatív
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre (fogyasztói AVR-irányelv) irányuló javaslatról (COM(2011)0793 – C7
0454/2011 – 2011/0373(COD)), PE486.223v02-00.
40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi
ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól (HL L 136., 2008.5.24., 3. o.)
41 PE496.382v01-00.
42 A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006.
december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló, 2013. november 19-i bizottsági javaslat (COM(2013) 0794).
43 FdR (DT) 1020600; PE529.833v01-00.
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megoldások megvalósíthatóságát kívánja megvizsgálni. A hatályos jogszabályok
kidolgozásában is vezető szerepet vállaló Jogi Bizottságnak további munkája során az eltérő
nemzeti jogi és igazságszolgáltatási rendszereket is szem előtt tartva felhasználóbarátabbá
kell tennie az eljárást, ugyanakkor gondoskodnia kell a szükséges eljárási biztosítékokról.

1.6. Igazságügyi együttműködés és képzés
A stockholmi program különböző konkrét célkitűzéseinek elérése
érdekében az egyes jogszabályokon túl biztosítani kell, hogy
valamennyi érdekelt fél megfelelően hozzáférjen az
igazságszolgáltatáshoz és az uniós joghoz.

Ennek egyik fontos eleme az e-igazságszolgáltatási projektek
továbbfejlesztése44, amelyek keretében alapvető információkat online
közzétesznek, egyes alkalmazások pedig számítógépről távolról elérhetővé válnak, így a
polgárok közvetlenül hozzáférhetnek a jogi tájékoztatáshoz és az igazságszolgáltatáshoz. E
tekintetben történt némi előrelépés, de ennél is többre van szükség.

Az európai jogi képzés szintén elengedhetetlen egy olyan európai igazságügyi kultúra
létrehozásához, amelyben elterjedhetnek a kölcsönös elismerési eljárások45. E tekintetben
kiemelt jelentőségű az európai igazságügyi képzési hálózat és az Európai Jogi Akadémia
keretében végzett munka. Mindemellett végre elindult a Bizottság bírák és jogi szakemberek
képzését célzó kísérleti programja46. A bizottság ezenfelül megbízást adott a tagállamokban
nyújtott igazságügyi képzést vizsgáló átfogó tanulmány47 elkészítésére, továbbá 2013.
november 28-án munkaértekezletet szervezett a kérdésről.

A Jogi Bizottság az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal közösen részt vett a
2007–2014 közötti időszakra szóló Polgári jogi jogérvényesülés program utódprogramjaként
létrejött, 2014–2020-as időszakra szóló Jogérvényesülés program48 elfogadásában. A
társelőadó (Luigi Berlinguer) a kérdéssel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a jog
érvényesülésén alapuló európai térség megfelelő működésének biztosításához
nélkülözhetetlen a szubszidiaritás és a független igazságszolgáltatás elvét teljes körűen
tiszteletben tartó európai igazságügyi kultúra megteremtése.

2014 és 2020 között a tagállamokat felkérik a jogérvényesülés terén meglévő jogalkotási és
nem jogalkotási eszközök végrehajtására és új eszközök elfogadására: e fokozott jogalkotási
tevékenységet az említett eszközök összehangolt és tényleges gyakorlati alkalmazásának kell
követnie. A bírák, ügyészek és igazságügyi alkalmazottak (bírák, ügyészek, ügyvédek,
közjegyzők, bírósági tisztviselők, bírósági végrehajtók, bírósági tolmácsok, valamint az
igazságszolgáltatáshoz kötődő egyéb szakemberek) szerepe kulcsfontosságú.

A fenti tisztségeket betöltő személyeknek alaposan ismerniük kell az e területen alkalmazott
uniós jogi eszközöket, megfelelő szintű idegennyelvtudással kell rendelkezniük (többek
között a polgári és büntetőügyekben folytatott hatékony igazságügyi együttműködés
biztosítása érdekében külföldi jogi terminológiai képzésben kell részesülniük), valamint egy
közös európai igazságügyi kultúra részét kell képezniük (azaz javítaniuk kell az uniós joggal,
illetve a más tagállamok igazságszolgáltatási és jogrendszereivel kapcsolatos ismereteiket).

44 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás 107–110. bekezdését.
45 Lásd a 2009. november 25-i állásfoglalás 105. és 106. bekezdését, valamint a 2010. november 23-i
állásfoglalás 5–13. bekezdését.
46 HL S 132., 2012.7.12., 218–282. o.
47 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453198/IPOL-
JURI_ET(2011)453198_EN.pdf.
48 COM(2011)0759.
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A 2014–2020 közötti időszakra szóló Jogérvényesülés programot létrehozó rendelettel
kapcsolatos egyeztetések középpontjában a finanszírozási prioritások és a program
végrehajtását érintő ellenőrzések álltak49.

2012-ben a Bizottság először tett közzé jelentést a nemzeti polgári és közigazgatási
igazságszolgáltatási rendszerek teljesítményének vizsgálatáról „Az EU igazságügyi
eredménytáblája” címmel50. Ennek keretében a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket
kívánta összehasonlítani az esetleges hiányosságok és azon területek meghatározása
érdekében, ahol a bevált gyakorlatok átadása a tagállamok javára válhat.

Mivel érzékeny területről van szó, ahol tiszteletben kell tartan a nemzeti előjogokat, a Jogi
Bizottság úgy döntött, hogy a 2012. évi igazságügyi eredménytáblára vonatkozóan
végrehajtási jelentést51 ad ki. A bizottság megállapította, hogy az intézkedés üdvözlendő,
mivel az a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek minőségét, függetlenségét és
hatékonyságát volt hivatott értékelni. A jelentés mindazonáltal felhívta a figyelmet egyes
olyan megfontolásokra és korlátokra, amelyeket szem előtt kell tartani, különös tekintettel a
nemzeti különbségekre és arra, hogy saját igazságszolgáltatási rendszerének megszervezése
minden tagállam szuverén joga.

Az Európai Bizottság 2014-ben újabb igazságügyi eredménytáblát52 tett közzé, és erre a
jövőben is rendszeresen sor kerül majd.

2. Szerződési jog

A Jogi Bizottság hagyományosan igen aktívan támogatja a fokozott harmonizációt a
magánjog egyes területein, különösen a szerződési jog területén. A Parlament az 1989. évi
első ezzel kapcsolatos állásfoglalásában annak a véleményének adott hangot, hogy a
magánjog bizonyos részeinek fokozatos harmonizációja elengedhetetlen a belső piac
kiteljesítéséhez53. Több állásfoglalásában is megismételte, hogy a szerződési jog területén
célzott harmonizációt kell folytatni, itt ugyanis az eltérő nemzeti szabályok akadályozzák a
belső piac működését54. Ezt követően a Parlament szorosan figyelemmel kísérte az
úgynevezett közös referenciakeret kidolgozását, amelynek tudományos tervezetét (a közös
referenciakeret tervezete) 2008-ban mutatták be. A Parlament az e tárgyban készült több
állásfoglalásában55 kedvezően értékelte a közös referenciakeret előterjesztését, a közös
referenciakeret alapján a lehetséges megoldások körültekintő és alapos vizsgálatára szólított
fel, és kérte, hogy fokozottan vonják be ebbe a folyamatba.

Az európai szerződési jogról folytatott vita eredményeként végül az Európai Bizottság a 7.
parlamenti ciklusban terjesztette elő első jogalkotási javaslatát – a közös európai adásvételi

49 Az Európai Parlament és a Tanács 1382/2013/EU rendelete (2013.december 17.) a 2014–2020-as időszakra
vonatkozó Jogérvényesülés program létrehozásáról (HL L 354., 2013.12.28., 73. o.)
50 COM(2013)0160.
51 Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az EU igazságügyi eredménytáblájáról – polgári és
közigazgatási igazságszolgáltatás a tagállamokban (2013/2117(INI)), P7_TA(2014)0064.
52 COM(2014)0155.
53 1989. május 26-i állásfoglalás (HL C 158., 1989.6.26., 400. o.)
54 1994. május 6-i állásfoglalás (HL C 205., 1994., 518. o.), 2001. november 15-i állásfoglalás (HL C 140E.,
2002., 538. o.), és 2003. szeptember 2-i állásfoglalás (HL C 76E., 2004., 95. o.)
55 2006. március 23-i állásfoglalás (HL C 292E., 2006.12.1., 109. o.); 2006. szeptember 7-i állásfoglalás (HL C
305E., 2006.12.14., 247. o.); 2007. december 12-i állásfoglalás (HL C 323E., 2008.12.18., 364. o.); 2008.
szeptember 3-i állásfoglalás (HL C 295E., 2009.12.4., 31. o.)
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jogról szóló rendeletre irányuló javaslatot56 –, amely értelemszerűen a bizottság e téren
végzett munkájának középpontjába került.

A Jogi Bizottság már a jogalkotási javaslat előkészítésében is tevékenyen részt vett. 2006-
ban a bizottság létrehozta az európai szerződési joggal foglalkozó munkacsoportot. A Jogi
Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság tagjaiból57 álló munkacsoport a 7.
parlamenti ciklusban is azzal a céllal folytatta a munkáját, hogy biztosítsa a Parlament aktív
közreműködését az európai szerződési jogról folyó egyeztetésekben, valamint hozzájáruljon
a szerződési joggal kapcsolatos kérdések nyílt és demokratikus parlamenti vitájához.
Különösen a 7. parlamenti ciklus kezdetén a munkacsoport több ülést is tartott, ahová
meghívták a Bizottság és a Tanács elnökségének képviselőit.58.

Az Európai Bizottságon belül Viviane Reding alelnök és igazságügyi biztos indította újra az
európai szerződési joggal kapcsolatos munkát. 2010 áprilisában a Bizottság létrehozta az
európai szerződési jog közös referenciakeretének szakértői csoportját59. A szakértői csoport
tagjai különböző tagállamokból származó, „a polgári jog és különösen a szerződési jog
területén kimagasló jártassággal rendelkező” gyakorló jogászok, korábbi bírák és
tudományos szakemberek voltak, akiket személyes minőségükben neveztek ki. A szakértői
csoport feladata az volt, hogy „segítse a Bizottságot az európai szerződési jog közös
referenciakeretéről szóló javaslat kialakításában, beleértve a fogyasztói és üzleti szerződési
jogot”. A szakértői csoport havonta ülésezett. Az Európai Parlament60, illetve a soros tanácsi
elnökség részéről megfigyelő vett részt a szakértői csoport tanácskozásain.

A Jogi Bizottság 2010. április 29-én, a 7. parlamenti ciklusban a C. Tematikus Osztállyal
közösen tartotta meg első munkaértekezletét az európai szerződési jogról. Az európai
szerződési jog választható eszközeinek egyikéről szóló munkaértekezlet a nem kötelező
eszköz általános elképzelését, valamint a biztosítási szerződésekre vonatkozó nem kötelező
jogi eszköz konkrét példáját vizsgálta.

2010 júliusában a Bizottság a fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai
szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről szóló zöld
könyv61 közzétételével konzultációt indított az európai szerződési joggal kapcsolatos további
lépésekről; a zöld könyv felvázolta a belső piac európai szerződési jog előrevitele révén
történő megerősítésének lehetséges módjait, ideértve a szakértői csoport eredményeinek
egyszerű közzétételét, a jogalkotó számára – bizottsági aktus vagy intézményközi
megállapodás útján – létrehozott „eszköztárat”, az európai szerződési jogról szóló ajánlást, a
szabadon választható európai szerződési jogi eszközt létrehozó rendeletet, valamint több más
messzire mutató jogalkotási lehetőséget egészen az európai polgári törvénykönyv
létrehozásáról szóló rendeletig.

56 A közös európai adásvételi jogról szóló rendeletre irányuló, 2011. október 11-i bizottsági javaslat
(COM(2011)0635).
57 A munkacsoport tagjai a 7. parlamenti ciklusban a Jogi Bizottság részéről: Klaus-Heiner Lehne, Luigi
Berlinguer, Marielle Gallo, Diana Wallis; a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről: Kurt Lechner,
Catherine Stihler.
58 2009. november 10-i, 2010. január 28-i és 2010. június 1-jei ülés; a munkacsoporton belüli további ülésekre
nem volt szükség; az európai szerződési jogi kezdeményezéssel kapcsolatos munka később a Bizottság zöld
könyve szerinti saját kezdeményezésű jelentésre, és végső soron a közös európai adásvételi jogról szóló
jogalkotási javaslatra összpontosult.
59 A Bizottság 2010/233/EU határozata (2010. április 26.) az európai szerződési jog közös referenciakeretének
szakértői csoportja létrehozásáról (HL L 105., 2010.4.27., 109. o.)
60 Klaus-Heiner Lehne, póttag: Diana Wallis, valamint titkársági munkatársak.
61 COM(2010)0348.
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A lehetséges megoldásokról folytatott
átfogó konzultáció és egyeztetés ideje
alatt a Jogi Bizottság rendkívül
fontosnak tartotta, hogy részletes vitát
folytasson a nemzeti parlamentekkel,
ezért 2010. október 27-én
munkaértekezletet szervezett egy
szabadon választható európai szerződési
jogi eszközről a nemzeti parlamenti
képviselők, a vállalkozások és
fogyasztók oldalát képviselő szakértők,
gyakorló jogászok és tudományos
szakemberek részvételével.

2010 második felében a Jogi Bizottság a
fogyasztók jogairól szóló irányelvre
irányuló bizottsági javaslat62

tekintetében is komoly munkát végzett,
amely a vállalkozások és a fogyasztók közötti szerződések alapvető szempontjainak
harmonizációját célozta. A felelős Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal
megállapodás született arról, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 50. cikke szerinti
társbizottságként közreműködő Jogi Bizottság a megfelelés hiánya esetén az IMCO
bizottsággal megosztott hatáskörrel, a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó
javasolt szabályok tekintetében pedig kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.  Az IMCO
bizottsággal a Parlamenten belül folytatott gyümölcsöző együttműködés ellenére a
dokumentummal kapcsolatos végleges megállapodás csak korlátozott mértékben tükrözte a
Jogi Bizottság munkáját63, mivel a két említett fejezetet – amelyben a Jogi Bizottság illetékes
volt – a nem hivatalos háromoldalú egyeztetések szakaszában nagyrészt törölték a szövegből.

2011. június 8-án az Európai Parlament választ adott64 a Bizottság európai szerződési jogról
szóló, 2010. évi zöld könyvére. A parlamenti állásfoglalás kidolgozása a Jogi Bizottság
vezetésével (előadó: Diana Wallis) zajlott, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
pedig az 50. cikk szerinti társbizottságként működött közre. A Parlament állásfoglalásában
támogatta a nemzeti szerződési jogok különbségeiből fakadó belső piaci akadályok
leküzdését célzó fellépést. A zöld könyvben javasolt lehetőségek közül a Parlament többek
között az „opcionális eszköz rendeleti úton történő bevezetésére vonatkozó […] opciót”
támogatta, és javaslata szerint ezt a szabadon választható eszközt egy eszköztárral lehetne
kiegészíteni. A Parlament továbbá hangsúlyozta, hogy „minden – akár a vállalkozások
közötti, akár a vállalkozások és fogyasztók közötti ügyletekben érintett – fél számára
lehetővé kell tenni, hogy [...] szabadon választhassa vagy mellőzhesse az opcionális
eszközt”, valamint arra kérte a Bizottságot, hogy tisztázza az opcionális eszköz és a Róma I.
rendelet között létrehozni kívánt kapcsolatot. A Parlament kiemelte továbbá, hogy egy ilyen
„opcionális eszköznek a fogyasztók magas szintű védelmét kell biztosítania”, illetve
elismerte a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel kapcsolatos munkát és az irányelvvel való

62 COM(2008)0614.
63 Az Európai Parlament 2011. június 23-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók jogairól szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 –
2008/0196(COD))(P7_TA(2011)0293)).
64 A Jogi Bizottság A7-164/2011. sz. jelentése; az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása a
fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai
választási lehetőségeiről (2011/2013(INI) –P7_TA(2011)0262).

Klaus-Heiner Lehne (EPP, DE), a Jogi Bizottság
elnöke, az európai szerződési joggal foglalkozó
munkacsoport tagja és a közös európai adásvételi
jog kérdéséért felelős társelőadó
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összhang fenntartásának szükségességét. A jövőbeli jogalkotási eljárást illetően a Parlament
kitartott amellett, hogy arra „a lehető legszélesebb kör bevonásával és a lehető legátláthatóbb
módon kellene sort keríteni”, egyúttal pedig felszólított arra, hogy a Parlamenttel teljes
körűen konzultálni kell, és be kell vonni a rendes jogalkotási eljárásba.

Az Európai Bizottság által létrehozott szakértői csoport 2011 júniusában mutatta be munkája
eredményét. Megbízatása keretében a szakértői csoport azt a felkérést kapta a Bizottságtól,
hogy készítsen megvalósíthatósági tanulmányt az európai szerződési jogi eszköz
tervezetéről. A szakértői csoport e megvalósíthatósági tanulmány eredményét végül olyan
szövegbe foglalta, amely rendeltetése szerint teljes körű szerzői jogi szabálycsomagként
mindazon kérdésekre kiterjed, amelyeket a szakértői csoport gyakorlati szinten az uniós
belső piacon fennálló szerződéses viszonyok szempontjából lényegesnek ítélt. A szöveg
hatálya a meghatározás szerint kiterjed a vállalkozások és a fogyasztók, illetve a
vállalkozások közötti szerződésekre, valamint az adásvételi szerződésekre és a kapcsolódó
szolgáltatási szerződésekre is. E szöveg alapján és egy nem hivatalos konzultációs forduló
lebonyolítását követően a Bizottság 2011 októberében nyújtotta be a közös európai
adásvételi jogról szóló rendeletre irányuló javaslatát.

A bizottsági javaslat átfogó célja az, hogy a tagállamok számára a határon átnyúló
szerződésekre vonatkozó egységes szabályrendszer biztosításával javítsa a belső piac
működését és előmozdítsa a kereskedelmet. A javaslat olyan szerződési jogi szabályrendszert
terjesztett elő, amely önálló, ugyanakkor a tagállamok nemzeti jogrendszerén belül a nemzeti
szerződési jog mellett – az Unió egész területén azonos – második szerződési jogi
rendszerként működik.

A közös európai adásvételi jog a személyi és tárgyi hatálya alá tartozó szerződések, azaz a
vállalkozások és fogyasztók, illetve egyes vállalkozások közötti kapcsolatok esetén a határon
átnyúló adásvételi szerződések, a digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó, valamint az
ezekhez kapcsolódó szolgáltatási szerződések tekintetében szabadon választható szerződési
eszköz lenne. A feleknek meg kellene állapodniuk a közös európai adásvételi jog
alkalmazásáról; a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatok tekintetében egyértelmű
beleegyezésre lenne szükség, és a fogyasztók a közös európai adásvételi jog fő jellemzőit
összefoglaló szabványos tájékoztatást kapnának. A tagállamok a közös európai adásvételi jog
alkalmazását a belföldi, illetve az olyan vállalkozások közötti ügyletek során is lehetővé
tehetnék, amelyek egyike sem kkv. A Bizottság emellett a jogerős tagállami ítéletekkel
kapcsolatos információcserére szolgáló adatbázist is létre kíván hozni.

A javasolt rendelet mellékletében foglalt szabályrendszer követi a szerződés élettartamát,
ideértve a kötelező erejű szerződés kötésére, a szerződés tartalmának értékelésére, a felek
kötelezettségeire és a rendelkezésükre álló jogorvoslatokra, a kártérítésre és a kamatokra,
valamint az eredeti állapot helyreállítására és az elévülésre vonatkozó rendelkezéseket. A
vevő szabadon választhat a jogorvoslatok, különösen a javítás, a csere és a szerződés
felmondása közül, ami jelenleg csupán néhány tagállamban biztosított. Kísérő
közleményében65 a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy kísérő intézkedésként szakértői
csoportot hoz létre „európai szerződési mintafeltételek” kialakítása érdekében.

Tekintettel a javaslat szakpolitikai jelentőségére, valamint a legjobb eredmények elérése
érdekében a Jogi Bizottság fontosnak tartotta, hogy jelentése kidolgozása során a jogi
szakértelem és a szakpolitikai nézőpontok lehető legszélesebb körű képviseletére törekedjen.
Ezért Klaus-Heiner Lehne (EPP) és Diana Wallis (ALDE) személyében két társelőadót

65 A Bizottság 2011. október 11-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Közös európai adásvételi jog a belső piacon belüli, határon
átnyúló ügyletek elősegítése érdekében (COM(2011)0636).
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nevezett ki; utóbbi helyét az európai parlamenti tisztségéről való 2012. januári lemondását
követően Luigi Berlinguer (S&D) vette át. Mindemellett a társelőadók számára szükséges
átfogó segítségnyújtás biztosítása érdekében a Parlament különböző főtitkársági osztályainak
tisztviselőiből álló projektcsoport jött létre. A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot
az eljárási szabályzat 50. cikke alapján bevonták a folyamatba. A Jogi Bizottság minden
rendelkezésére álló erőforrást felhasznált annak érdekében, hogy belső és külső szakértők
igénybevételével mindenre kiterjedő jelentést készítsen a dokumentumról.

A javaslat jogalapját illetően, tekintettel arra, hogy a Bizottság által javasolt jogalap, azaz az
EUMSZ 114. cikkének megfelelőségével kapcsolatban több kérdés is felmerült, a Jogi
Bizottság a Parlament Jogi Szolgálatának véleményét kérte, amely a Bizottság és a Tanács
Jogi Szolgálatának álláspontjával összhangban megerősítette, hogy a javaslat esetében az
EUMSZ 114. cikke a megfelelő jogalap.

Ezenfelül a Jogi Bizottság kérte a javaslatot kísérő európai bizottsági hatásvizsgálat
értékelését. Az Európai Parlament Hatásvizsgálati Osztálya arra a megállapításra jutott, hogy
noha bizonyos tekintetben kifogásolható a gazdasági szereplők által a felmérések során adott,
tisztán kvalitatív jellegű válaszok mennyiségi becslésekké történő átalakítása, a
hatásvizsgálat összességében eleget tesz a Bizottság által a hatásvizsgálati iránymutatásban
saját magával szemben támasztott módszertani követelményeknek.

A széles körű külső szakértelem bevonása érdekében a Jogi Bizottság ezenfelül 2012-ben és
2013-ban ambiciózus eseménynaptárat állított össze e dokumentumhoz kapcsolódóan: 2012.
március 1-jén tartotta az első meghallgatást a bizottsági javaslat által felvetett egyes alapvető
kérdésekről, különös tekintettel arra, hogy az miként működne a meglévő jogrendszeren
belül, illetve a javaslat alkalmazási köre és tartalma megfelel-e a felhasználók igényeinek66; a
bizottság ezt követően 2012 első felében a C. Tematikus Osztállyal közösen három – a
javaslat mellékletének fő fejezeteit (azaz tisztességtelen szerződési feltételek, jogorvoslatok,
az eredeti állapot helyreállítása és elévülés) tárgyaló – munkaértekezletet szervezett67, majd
2012. november 27-én a nemzeti parlamentek képviselőinek részvételével konferenciát
tartott68. Az egyes munkaértekezletekre, valamint a nemzeti parlamentek képviselői számára
rendezett konferenciára több részletes tájékoztató készült. A konferenciára többek között
Martine Béhar-Touchais professzor állított össze tájékoztatót, amely a közös európai
adásvételi jognak a Róma I. rendelet keretében való, sokat vitatott alkalmazását vizsgálta69.
A dokumentum következtetése szerint a Róma I. rendelet 6. cikke – amely szerint az
alkalmazandó jog választása nem foszthatja meg a fogyasztót a szokásos tartózkodási helye
szerinti jog kötelező rendelkezései által biztosított védelemtől – nem bírna gyakorlati
jelentőséggel, ha a felek a nemzeti jog keretén belül a közös európai adásvételi jogot
választották. A fogyasztóvédelemre gyakorolt hatás felmérése érdekében a tanulmány
következő lépésként a közös európai adásvételi jog által nyújtott védelmi szintet részletesen
összevetette a tagállamok nemzeti jogával. A tanulmány megállapította, hogy a közös
európai adásvételi jog rendkívül magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít, és a legtöbb
belföldi jogrendszerhez képest igen gyakran erősíti a fogyasztók védelmét (például azáltal,
hogy a vevő szabadon választhat a jogorvoslati módok közül).

A begyűjtött szakvélemények alapján a társelőadók 2012 októberében munkadokumentumot
terjesztettek elő, amelyben a vita szempontjából általuk lényegesnek tartott fő szempontokat

66 Lásd a IV. mellékletet.
67 Lásd a IV. mellékletet.
68 Lásd a IV. mellékletet.
69 Az Európai Parlament Jogi Bizottságának megbízásából Martine Béhar-Touchais által készített „A közös
európai adásvételi jog alkalmazása a Róma I. rendelet keretében” című tanulmány (PE 462.477).
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kívánták ismertetni70. Az előadók a bizottságnak 2013 februárjában benyújtott
jelentéstervezetükben71 ismertették közös módosításaikat, egyúttal hangsúlyozva, hogy ez a
dokumentum nem kimerítő jellegű, hanem mindössze azokat a főbb szempontokat határozza
meg, amelyekről a szöveg felhasználóbarátabb, egyértelműbb és az uniós vívmányokkal
nagyobb összhangban álló megfogalmazása érdekében további egyeztetést kell folytatni. A
részleteket illetően az előadók a rendelet és a melléklet egyetlen integrált eszközzé történő
összevonását javasolták.  A hatály tekintetében az előadók javaslata szerint a közös európai
adásvételi jogot csak a távollévők közötti szerződések esetében kellene biztosítani,
elsősorban a gyorsan növekvő internetes adásvételi ágazatot célozva ezzel, ahol a szabadon
választható eszköz ötletét lelkes támogatás fogadta. A Róma I. rendelettel és a nemzeti
jogrendszerekkel való kapcsolatot illetően pontosításokat javasoltak. A jogorvoslatok terén a
fogyasztó szerződésfelmondáshoz való joga és az eladó jogorvoslat nyújtásához való joga
közötti jobb egyensúly megteremtése érdekében az előadók három alternatív lehetőség
megfontolását javasolták: elsőként a kockázat megszűnésétől számított 6 hónapos határidő
bevezetése a megfelelés hiányának bejelentésére, amelynek lejártát követően a fogyasztó
köteles lenne elfogadni a jogorvoslatot; másodszor arra vonatkozó előírás, hogy a fogyasztó
ésszerű időn belül köteles a szerződés felmondását bejelenteni azt követően, hogy a
szerződésszegésről tudomást szerzett; és harmadszor szerződés felmondása esetén az addigi
használatért a fogyasztót terhelő fizetési kötelezettség bevezetése.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2013 júliusában 22 igen szavazattal, 17
ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadta véleményét. Ebben nem támogatta a
Bizottság javaslatát, de ajánlást tett arra, hogy a javasolt választható eszközt alakítsák át a
2011/83/EU irányelvet72 kiegészítő harmonizációs irányelvvé. A Jogi Bizottságban
előterjesztett 326 módosítás egy jelentős része szintén ezt a megközelítést erősítette.

A Jogi Bizottság 2013. szeptember 17-én fogadta el jelentését 19 igen szavazattal, 3
ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett. Az elfogadott jelentés a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményétől eltérően támogatja a javasolt eszköz választható
jellegét és a rendelet jogi formáját. Emellett az előadóknak a rendelet és a melléklet
összevonására, illetve a közös európai adásvételi jog kizárólag távollévők közötti
szerződések esetén történő biztosítására irányuló javaslatait is csak a Jogi Bizottság
támogatta. A jogorvoslatok terén a fogyasztó szerződés felmondásához való joga és az eladó
jogorvoslat nyújtásához való joga közötti jobb egyensúly megteremtése céljából olyan
kompromisszum született, amely a fogyasztó általi szabad jogorvoslat-választás elvének
fenntartását javasolja, kötelezve ugyanakkor a fogyasztót, hogy attól a naptól számított két
hónapon belül jelentse be a szerződés felmondását, hogy a szerződésszegésről először
tudomást szerzett. A javaslatban hosszú, hatéves elévülési idő szerepel.

70 2012. október 8-i munkadokumentum a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0635 – C7-0329/2011– 2011/0284(COD)), Jogi Bizottság, előadók:
Luigi Berlinguer és Klaus-Heiner Lehne (FdR 914981; PE 497.786).
71 2013. március 6-i jelentéstervezet a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0635 – C7-0329/2011– 2011/0284(COD)), Jogi Bizottság, előadók:
Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer (FdR 929386; PE PE505.998v02-00).
72 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a
93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a
85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 304., 2011.11.22., 64. o.).
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2014. február 26-án a plenáris ülésen lezárták a közös európai adásvételi jogra vonatkozó
javaslat első olvasatát73, ahol a résztvevők túlnyomó többsége támogatta a Jogi Bizottság
jelentését. A következő Parlament az első olvasatban kialakított parlamenti álláspont alapján
folytatja a munkát, kivéve, ha az Elnökök Konferenciája úgy ítéli meg, hogy a Parlament
eljárási szabályzatának 59. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésével
összhangban az ügyet ismét a Parlament elé kell utalni. Egyelőre nem világos, hogy a Tanács
milyen gyorsan tud eljutni odáig, hogy felhatalmazást adjon a lehetséges megállapodást
célzó tárgyalások megkezdésére. Döntő fontosságú lesz az is, hogy elnyeri-e a Tanács
támogatását a Jogi Bizottságnak a választható eszköz távollévők közötti szerződések
esetében való biztosítására irányuló – a plenáris ülés által is megerősített – javaslata.

Mindemellett a szerződési joghoz kapcsolódóan a bizottság a következő parlamenti
ciklusban kétségtelenül érdeklődéssel kíséri majd figyelemmel a két bizottsági szakértői
csoport – a végleges jelentését 2014 februárjában elkészítő, biztosítási szerződésekre
vonatkozó joggal foglalkozó74, illetve a számítási felhőre vonatkozó szerződések biztonságos
és tisztességes feltételeivel foglalkozó, még jelenleg is tanácskozó szakértői csoport75 –
munkáját és az esetleges nyomon követési intézkedéseit.

3. Társasági jog

3.1. Háttér

A társasági jogi közösségi vívmányok a tagállami
jogszabályok közelítését célzó irányelvek egész sorát foglalják
magukban. Ezen a területen 1968-ban és 1977-ben születtek
meg az első irányelvek. A legtöbb meglévő irányelvet több
ízben módosították, így megérett az idő a társasági jogi
vívmányok korszerűsítésére és egyszerűsítésére. Emellett a
belső piacon működő társaságok versenyképességének javítása
érdekében továbbra is komoly hiányosságokat kell orvosolni.

A Jogi Bizottság társasági joggal kapcsolatos hatáskörén belüli
tevékenységei tehát általában a társasági jog és a
vállalatirányítás korszerűsítéséhez kapcsolódó kérdésekre
terjedtek ki. Egyúttal magukban foglalták a társasági jog egyes
területeken történő harmonizációját célzó és a vállalatok határon átnyúló tevékenységeit
megkönnyíteni hivatott konkrét intézkedéseket, például a cégnyilvántartások
összekapcsolását. Ide tartoztak továbbá a hatékonyabb szabályozásra és a szabályozási
környezet vállalatok számára történő egyszerűsítésére irányuló intézkedések, valamint a
mikrotársaságokra, illetve a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) nehezedő adminisztratív
terhek csökkentésére irányuló, célzott egyszerűsítési intézkedések, úgymint a számviteli
irányelv és az átláthatósági irányelv módosításai is.

A pénzügyi és gazdasági válság megerősítette, hogy a meglévő joghézagok felszámolása
érdekében a társasági jog egyes területeinek jobb szabályozására van szükség. Mindezek
fényében a bizottság két saját kezdeményezésű jelentést készített a vállalatirányításról,

73 A Jogi Bizottság A7-0301/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament 2014. február 26-i jogalkotási
állásfoglalása a közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (P7_TA(2014)0159).
74 A Bizottság határozata (2013/C 16/03) (2013. január 17.) a biztosítási szerződésekre vonatkozó európai joggal
foglalkozó bizottsági szakértői csoport létrehozásáról (HL C 16., 2013.1.19., 6. o.)
75 A Bizottság határozata (2013/C 174/04) (2013. június 18.) a számítási felhőre vonatkozó szerződésekkel
foglalkozó bizottsági szakértői csoport létrehozásáról (HL C 174., 2013.6.20., 6. o.)
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valamint rendes jogalkotási eljárás keretében mélyreható reformot hajtott végre a pénzügyi
kimutatások ellenőrzése terén.

Ezenfelül a vállalati társadalmi felelősségvállalást illetően a számviteli irányelvben két
jelentős módosítás történt: a szöveg új fejezettel bővült a nyersanyag-kitermelő iparágban
működő vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó nagyvállalkozások által a
kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó beszámolóról, valamint az 500-nál több főt
foglalkoztató, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek immár kötelesek a
környezeti, társadalmi és foglalkoztatási kérdésekről, az emberi jogok tiszteletben tartásáról,
valamint a korrupció elleni küzdelemmel és vesztegetéssel kapcsolatos ügyekről is
beszámolni. Végeztül a Parlament első olvasatban egy nem egyeztetett álláspontot fogadott
el, amelyben felkéri a 250-nél több főt foglalkoztató társaságokat, hogy határozzanak meg a
nők felügyelő testületük összetételén belüli létszámára vonatkozó célértékeket.

Ezenfelül a bizottság saját kezdeményezésű jelentést nyújtott be a nyilvános vételi ajánlatról
szóló 2004/25/EK irányelv76 alkalmazásának felülvizsgálatáról.

3.2. A Jogi Bizottság politikája, megközelítése és tevékenységei

A bizottság társasági joggal kapcsolatos megközelítése a fentiekben ismertetett
körülményeket, valamint a gazdasági fejlemények nyomán változó szabályozási igényeket
tükrözi.  A bizottság ezen a területen az alábbi fő célkitűzések mentén végzi a
tevékenységeit:

 a belső piacon működő társaságok versenyképességének javítása,

 a társaságok belső piacon belüli, határon átnyúló tevékenységeinek megkönnyítése,
különösen a kkv-k javára,

 az átláthatóság, valamint a részvényesek, a hitelezők, a munkavállalók és más
érdekelt felek jogainak biztosítása,

 az adminisztratív terhek csökkentése, különösen a mikrotársaságok és a kkv-k
számára,

 a válság tanulságainak levonása (pl. az igazgatói javadalmazás, a kockázatitőke-
alapok, a hitelminősítő intézetek, az intézményi befektetők átláthatósága és a
könyvvizsgálat tekintetében).

A bizottság a rendes jogalkotási eljárás keretében végzett jogalkotói munkáján kívül saját
kezdeményezésű jelentések és jogalkotási kezdeményezések megfontolt alkalmazása útján is
ismertette nézeteit.

A társasági jog jövőjével kapcsolatos európai bizottsági konzultációt követően a bizottság
szóbeli kérdést és egy felszámolásról szóló állásfoglalást terjesztett elő. A 2012. június 14-i
plenáris ülésen elfogadott állásfoglalás77 a bizottsági konzultációra adott válaszon túl a
társasági joggal kapcsolatos további parlamenti fellépés alapjául szolgáló stratégiai
megközelítést dolgozott ki. Hangsúlyozta, hogy a társasági jogot úgy kell kialakítani, hogy
az egyszerűsítse az üzleti környezetet, csökkentse a felesleges adminisztratív terheket, és
segítse a társaságok egységes piacon belüli hatékony működését, ugyanakkor biztosítsa a
hitelezők, a részvényesek, a tagok és a munkavállalók érdekeinek megfelelő védelmét.

76 További információk a két jelentésről: lásd alább.
77 A bizottság B7-0299/2012. sz. állásfoglalása; az Európai Parlament 2012. június 14-i állásfoglalása az európai
társasági jog jövőjéről (P7_TA(2012)0259).
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A Parlament a társasági jogot érintő néhány legfontosabb kérését konkrétabb formában is
megismételte: az európai társasági formák terén tett előrelépés, különös tekintettel a zártkörű
társaság statútumára, valamint a kölcsönösségen alapuló európai társaság statútumára;
továbbá a vállalatok határokon átnyúló mobilitásának megkönnyítése céljából a vállalatok
székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik társasági jogi irányelvre
irányuló javaslat előterjesztése.

A Parlament továbbá rámutatott azokra a kérdésekre, amelyeket több társasági jogi irányelv
lehetséges felülvizsgálata szempontjából lényegesnek tartott: a társasági jogról szóló
második irányelv esetében az egyszerűsítés előtérbe helyezése a tőkefelhalmozás és a
tőkemegőrzés egy alternatív rendszerének bevezetésével szemben; a társasági jogról szóló
ötödik irányelv esetében a részvénytársaságok felépítésével és működésével kapcsolatos
munka újrakezdése; a társasági jogról szóló kilencedik irányelv esetében a munka folytatása
a vállalatcsoportokra irányuló európai vállalati jog teljes mértékű összehangolása helyett a
leányvállalatok és az érdekelt felek védelmének, valamint a vállalatcsoporti struktúra
nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében. A társasági jog kodifikálását általában véve
támogatták. A Parlament ezenfelül szorgalmazta, hogy a társasági jog területén a
jogszabályok kollíziójával kapcsolatos szabályokkal is foglalkozzanak. Üdvözölte továbbá a
számviteli irányelvek felülvizsgálatát, és javasolta, hogy a Bizottság tárjon fel újabb
lehetőségeket az európai számviteli standardok kifejlesztésére. Eljárási szempontból a
Parlament ismét szorgalmazta a keretmegállapodás betartását – különösen az EUMSZ 225.
cikke szerinti részletes nyomon követési állásfoglalások tekintetében –, továbbá átfogó
hatásvizsgálatokat, valamint megfelelő és rendszeres tájékoztatást követelt. A Parlament
felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be rövid, közép- és hosszú távú kezdeményezéseket és
egyértelmű céldátumokat tartalmazó cselekvési tervet.

A Bizottság 2012 decemberében előterjesztett cselekvési tervében78 valóban ismertette a
társasági joggal kapcsolatos, jövőre vonatkozó elképzeléseit. A következőket nevezte meg
jövőbeni társasági jogi politikája fő elemeiként: a vállalatirányítás javítása céljából a
társaságok és részvényeseik közötti átláthatóság növelése; a részvényesek hosszú távú
szerepvállalásának ösztönzése és megkönnyítése, valamint az uniós vállalatok határokon
átnyúló műveleteire vonatkozó keret általános javítása. Tekintettel arra, hogy a Bizottság
által előterjesztendő, társasági joggal kapcsolatos jövőbeni javaslatok is e stratégiai
vezérelvek mentén készülnek, a Jogi Bizottság a 8. parlamenti ciklusban is nagy hangsúlyt
helyez arra, hogy ezeket – és a Bizottság konkrét jogalkotási javaslatait – összevesse saját
társasági jogi prioritásaival.

A társasági jog területén végzett munkájával összefüggésben a Jogi Bizottság nyilvános
meghallgatásokat tartott (pl. 2010. január 27-én „Az alternatív befektetési alapok kezelői: a
hatékony szabályozás ismérvei” címmel; 2012. április 26-án „A számviteli és az
átláthatósági irányelv felülvizsgálata: az új országonkénti adatszolgáltatási követelmények”
címmel; 2012. március 27-én „A könyvvizsgálat minőségének javítása az Európai Unióban”
címmel, és 2012. november 26-án az európai alapítvány javasolt statútumáról)79. A
Parlament eljárási szabályzatának 51. cikke szerint a tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról szóló irányelvre
vonatkozó javaslatért közösen felelős Jogi Bizottság és Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2013. március 20-án „Nemek közötti egyensúly a vállalati testületekben és a

78 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Cselekvési terv: Európai társasági jog és vállalatirányítás – a
részvényesek nagyobb szerepvállalását és a fenntartható vállalatokat szolgáló modern jogi keret.
COM(2012)740.
79 Lásd a III. mellékletet.
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felsővezetésben” címmel munkaértekezletet szervezett, és 2014. június 19-én a két bizottság
a nemzeti parlamentek képviselőivel folytatandó eszmecsere céljából közös ülést tartott.

A Jogi Bizottság annak rendje és módja szerint egyúttal eszmecserét folytatott Michel
Barnier illetékes biztossal, valamint Edmund Stoiberrel, a független érdekképviselőkből álló,
adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport elnökével.

A Jogi Bizottság a megerősített együttműködési eljárás keretében szorosan együttműködött a
Gazdasági és Monetáris Bizottsággal a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó társasági jogi
kérdésekben, és több fontos véleményt tett közzé.

Hangsúlyozni kell, hogy a bizottság által a társasági jog területén a rendes jogalkotási eljárás
keretében végzett jogalkotási tevékenységek túlnyomó többsége sikerrel zárult, mivel
ezekről a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott intenzív egyeztetéseket követően első
olvasatban megállapodás született.

3.3. Vállalatirányítás

A vállalatirányítás területén a bizottság két különböző saját kezdeményezésű jelentést
fogadott el.

A vállalatirányítással kapcsolatos deontológiai kérdésekről szóló első jelentés80 (előadó:
Klaus-Heiner Lehne) megállapítása szerint a válsággal összefüggésben egyes
vállalatirányítási kérdéseket a pénzügyi stabilitás megőrzésének fényében kell kezelni.
Ezeket a kérdéseket folyamatosan elemezni kell annak érdekében, hogy a vállalatok olyan
megoldásokat találhassanak, amelyek segítségével meg tudnak felelni az aktuális
kihívásoknak, és amelyek segítenek a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés
előmozdításában az EU-ban.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a javadalmazási politika kialakítása során megfelelő figyelmet
kell fordítani a kockázatkezelésre. A kockázatkezelést az egész szervezet szintjén kell
értelmezni és alkalmazni, és valamennyi társaságnál a megfelelő vállalatirányítás egyik
legfontosabb elemének kell tekinteni.

A jelentés felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási javaslatokat a társasági jog
területén a vállalatirányítási kérdések kezelésének elősegítésére és az egységesség
biztosítására minden vállalat számára a javadalmazási politika terén.

Az állásfoglalás kérte továbbá, hogy a vállalatok döntéshozatali szerveiben és más
szervekben betöltendő tisztségekre, illetve általában a munkahelyek betöltésére vonatkozó
rendszer bevezetésére irányuló bizottsági ajánlás útján ösztönözzék, hogy több nő kerüljön
vezetői pozícióba.

Végezetül az állásfoglalás felkérte a Bizottságot, hogy támogassa a nem jegyzett vállalatok
bevált gyakorlataira vonatkozó iránymutatás használatát, amelyet úgy terveztek, hogy
figyelembe vegye az ilyen vállalatok sajátosságait és különbségeit.

A felelős vállalatirányítás uniós kereteiről szóló második jelentés81 (előadó: Sebastian
Valentin Bodu) a Bizottság által 2011 áprilisában indított konzultációra82 válaszul jött létre.

80 A bizottság a7-0135/2010. sz. jelentése; az Európai Parlament 2010. május 18-i állásfoglalása a
vállalatirányítással kapcsolatos deontológiai kérdésekről (2009/2177(INI)).
81 A bizottság A7-0051/2012. sz. jelentése; az Európai Parlament 2012. március 29-i állásfoglalása a felelős
vállalatirányítás uniós kereteiről (2011/2181(INI)).
82 (COM(2011)0164)
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Az európai vállalatirányítási keret hatályát illetően az állásfoglalás hangsúlyozta, hogy az
alapvető vállalatirányítási intézkedéseket minden jegyzett vállalatra alkalmazni kell.

Az igazgatótanácsokat illetően az állásfoglalás elismerte annak fontosságát, hogy az
igazgatótanácsban a készségek és kompetenciák széles és változatos palettája képviseltesse
magát. Az állásfoglalás felkérte a Bizottságot, hogy szolgáljon adatokkal a nemek közötti
egyensúlyra, valamint a vállalati és tagállami szinten hozott intézkedésekre vonatkozóan.
Szükség esetén 2015-re 30%-kal, 2020-ra pedig 40%-kal kell növelni a nők részvételi
arányát a vállalatirányítási testületekben. Lehetséges válaszlépésnek minősülhetnek a
kötelező jogszabályok, például a kvóták. Az igazgatói mandátumok és a külső értékelések
tekintetében az állásfoglalás az önkéntes intézkedések mellett száll síkra. Egyúttal támogatja
a vállalati javadalmazási politikáknak és az ilyen politikákra vonatkozó részvényesi
szavazásoknak a nyilvánosságra hozatalát.

A részvényeseket illetően az állásfoglalás nagyobb általánosságban támogatja a hosszú távú
befektetéseket ösztönző intézkedéseket és a vonatkozó jogszabályok Bizottság általi
felülvizsgálatát annak felmérése céljából, hogy a hatályos szabályozás véletlenül nem a rövid
távú szemléletmódot erősíti-e. Az állásfoglalás óva int az egyes hosszú távú befektetői
csoportokkal szembeni kivételes elbánástól, ugyanakkor üdvözli, hogy Unió-szerte
intézményi befektetői kódexeket dolgoznak ki. Az összeférhetetlenségi szabályok
támogatásával egyidejűleg az állásfoglalás amellett érvel, hogy az ösztönző struktúrákat az
érintett szerződő felek (azaz az intézményi befektetők és az eszközkezelőik) dolgozzák ki. A
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, miként lehetne fokozni a részvényesek részvételét.
Emellett a Bizottságnak egyértelműen meg kell határoznia az „összehangolt eljárás”
fogalmát. A Bizottságot továbbá felkérték a részvényesi képviseleti tanácsadói szakma
szabályozására. Biztosítani kell, hogy a névre szóló befektetési jegyeket kibocsátó vállalatok
megismerhessék részvényeseik személyazonosságát. Az állásfoglalás szerint szükség van
egy kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó kezdeményezésre. A munkavállalói
tulajdonlási rendszerek kérdését azonban tagállami szinten kell szabályozni.

Végül magával a szabályozási megközelítéssel kapcsolatban az állásfoglalás egyértelműen a
„betart vagy indokol” elv mellett érvel, amely vállalatirányítási ügyekben a szigorú jogi
szabályozásnál dinamikusabb eszközt jelent.

A Bizottság a vállalatirányítással kapcsolatos munka folytatásaként 2014 áprilisában a
2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a
2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot83 terjesztett
elő. A javaslat a Bizottság 2012. évi társasági jogi cselekvési tervében84, valamint az európai
gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló, 2014. március 27-i közleményében85 foglalt
bejelentések nyomán született meg, és a jegyzett vállalatokkal, valamint az azok
igazgatótanácsával, részvényeseivel, közvetítőivel és részvényesi képviseleti tanácsadóival
összefüggő vállalatirányítási hiányosságok kezelésére irányuló számos célzott intézkedést
tartalmaz. A Jogi Bizottság a 8. parlamenti ciklusban kezdi meg az e javaslat módosításával
kapcsolatos munkáját.

83 COM(2014)0213.
84 Lásd fent.
85 COM(2014)0168.
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3.4. A vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik
társasági jogi irányelv

A társaságok jelenleg csak kétféleképpen tudják áthelyezni székhelyüket: vagy megszüntetik
a társaságot és új jogi személyt hoznak létre a célországban, vagy új jogi személyt hoznak
létre a célországban, majd egyesülnek vele. Ezek az eljárások adminisztratív akadályokat és
költségeket rejtenek magukban, társadalmi következményekkel járnak és nem nyújtanak
jogbiztonságot.

A 6. parlamenti ciklus során a Jogi Bizottság az EK-Szerződés 192. cikke (jelenleg az
EUMSZ 225. cikke) alapján jogalkotási kezdeményezésű jelentést fogadott el (előadó:
Klaus-Heiner Lehne) a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló
áthelyezéséről86. A jelentésen alapuló állásfoglalásában a Parlament arra kérte a Bizottságot,
hogy nyújtson be a tizennegyedik társasági jogi irányelvre vonatkozó jogalkotási javaslatot,
amely összehangolja a tagállamok jogalkotását az egy adott tagállam jogszabályaival
összhangban alapított társaság létesítő okirat szerinti székhelye Közösségen belüli, határokon
átnyúló áthelyezésének megkönnyítése érdekében.

E terület jogi szabályozásának szükségességét igazolja a Bíróság Cartesio ügyben hozott,
2008. december 16-i87, illetve VALE Építési ügyben hozott, 2012. július 12-i ítélete88 is.

Az ezt követően 2009. június 17-én elfogadott válaszdokumentumban a Bizottság úgy érvelt,
hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata – noha csak néhány meghatározott esetben – már
lehetővé teszi a vállalati mobilitást, valamint a meglévő jogszabályok – például a határokon
átnyúló egyesülésről szóló irányelv révén – biztosítják a mobilitás keretét. A Bizottság
hozzátette, hogy mivel a parlamenti ciklus a végéhez közeledik, a kérdéssel kapcsolatos
további lépésekről inkább a következő Bizottságnak kellene döntenie.

A Jogi Bizottság nem találta kielégítőnek az Európai Bizottság válaszát, mivel ez azt
jelentette, hogy továbbra is lehetőség van valamely társaság székhelyének egyik tagállamból
egy másikba történő, nemzetközi magánjog szabályai szerinti áthelyezésére, amely szabályok
tagállamonként jelentősen eltérnek és akár meg is akadályozhatják az áthelyezést. A
bizottság úgy vélte, nagy szükség van olyan harmonizációs intézkedésekre, amelyek
biztosítják az uniós társaságok részére az EUMSZ-ben előírt letelepedéshez való jogot, és
úgy döntött, hogy újabb jogalkotási kezdeményezésű jelentést dolgoz ki.

A vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik társasági
jogi irányelvről szóló jelentés89 (előadó: Evelyn Regner) ajánlásokat intézett a Bizottsághoz
a vállalatok székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló irányelv szükségességére
és tartalmára vonatkozóan.

Az ajánlások az irányelv hatályát, a határokon átnyúló áthelyezés hatásait, az áthelyezésről
szóló határozat meghozatalát megelőzően az átláthatóságra és a tájékoztatásra vonatkozó
szabályokat, a (részvényesek általi) határozathozatalt, az áthelyezés jogszerűségének
ellenőrzését, a védelmi intézkedéseket és a munkavállalói jogokat érintették, ugyanakkor a

86 A bizottság A6-0040/2009. sz. jelentése; az Európai Parlament 2009. március 10-i állásfoglalása a társaságok
létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal
(2008/2196(INI)).
87 A C‑210/06. sz. Cartesio ügyben hozott ítélet (EBHT 2008., I‑9641. o.).
88 A C-378/10. sz. VALE Építési ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2012:440.).
89 A bizottság A7-0008/2012. sz. jelentése; az Európai Parlament 2012. február 2-i állásfoglalása a vállalatok
székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről szóló tizennegyedik társasági jogi irányelvről, a Bizottságnak
szóló ajánlásokkal (2011/2046(INI)).
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munkavállalói részvétel, valamint a társaság létesítő okirat szerinti székhelyének és tényleges
ügyvezetési helyének elkülönítése tekintetében semlegesek maradtak.

Mivel a Jogi Bizottság ismét nem tekintette kielégítőnek a Bizottság válaszát, 2012 nyarán
úgy döntött, hogy belső intézkedésekkel segíti az e területen végzett munkáját, és felkérte
saját szolgálatait, hogy készítsenek értékelést a tizennegyedik társasági jogi irányelv európai
hozzáadott értékére vonatkozóan90. A 2013 februárjában a bizottság elé terjesztett értékelés a
Parlament álláspontját támasztotta alá, amely szerint valóban szükség van a tizennegyedik
társasági jogi irányelvre, és részletesen ismertette, hogy a jogbiztonság, az egyértelműség, az
átláthatóság és az egyszerűség terén milyen előnyöket nyújtana ez az irányelv a társaságok
székhelye határokon átnyúló áthelyezésének folyamatában. Érdekesség, hogy az értékelés
kísérletet tett az európai hozzáadott érték számszerűsítésére is, indikatív jelleggel feltüntetve
a létesítő okirat szerinti székhely áthelyezéséhez kapcsolódó olyan költségeket, amelyek a
javasolt irányelvnek köszönhetően elkerülhetők.

2013. január 14-én a társasági jogi cselekvési tervben bejelentett intézkedések részeként az
Európai Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatósága nyilvános konzultációt indított
a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló áthelyezéséről, amely
azonban nem hozott egyértelmű eredményt. Biztosan állítható, hogy az ügyben történő
előrelépéshez további szigorú nyomon követésre van szükség.

3.5. Jogalkotási tevékenységek a társasági jog területén

A cégnyilvántartások összekapcsolása

A társasági joggal kapcsolatos munkája keretében a Jogi Bizottság a cégnyilvántartások
összekapcsolására irányuló parlamenti munkában is vezető szerepet vállalt.

A társaságok hivatalos adataihoz való hozzáférés megkönnyítésének elképzelése nem új
keletű, hiszen már az 1968. évi első (68/151/EGK) társasági jogi irányelv91 célkitűzései
között is szerepelt; később az irányelv 2003. évi módosítása előírta, hogy 2007-től
valamennyi tagállamnak elektronikus cégnyilvántartással kell rendelkeznie. A pénzügyi
válság nyomán, és tekintettel arra, hogy a vállalati információkhoz való fokozott hozzáférés
fontos szerepet játszott a piacok iránti bizalom helyreállításában, a Bizottság 2009-ben92,
konzultációt indított a cégnyilvántartások összekapcsolásáról. A nyilvántartások akkoriban
regionális vagy nemzeti alapon működtek, az együttműködés pedig önkéntes jellegű volt.

A Parlament a Jogi Bizottság jelentését követően (előadó: Kurt Lechner) 2010. szeptember
7-i állásfoglalásában93 válaszolt e zöld könyvre, és megerősítette a cégnyilvántartások közötti
határokon átnyúló együttműködés hasznosságát. A Parlament elsősorban valamennyi
tagállam részvételének és a minőségi adatokhoz való egyszerű hozzáférésnek a biztosítására
szólított fel, valamint szorgalmazta, hogy az összekapcsolással együtt egyetlen hozzáférési
pontot kell kialakítani.

90 Az európai hozzáadott értékre vonatkozó értékelés (EAVA 3/2012): „Irányelv a vállalatok székhelyének
határokon átnyúló áthelyezéséről (tizennegyedik társasági jogi irányelv)”, PE 494.460.
91 A Tanács első, 68/151/EGK irányelve (1968. március 9.) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok
kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a
Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 65.,
1968.3.14., 8. o.)
92 A Bizottság 2009. november 4-i zöld könyve a cégnyilvántartások összekapcsolásáról (COM(2009)0614).
93 A Jogi Bizottság A7-0218/2010. sz. jelentése; az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i állásfoglalása a
cégnyilvántartások összekapcsolásáról (P7_TA(2010)0298).
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A 2011. február 4-én előterjesztett, a nyilvántartások elektronikus hálózatának kialakítását és
az információk közös minimális körének – többek között a fióktelepek és a határokon
átnyúló egyesülések tekintetében történő – meghatározását célzó bizottsági jogalkotási
javaslat94 három meglévő irányelvet (2009/101/EK irányelv95, 89/666/EGK irányelv96 és
2005/56/EK irányelv97) módosított, különösen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
előírásával.

A javaslatot a Tanács a 2011. évi magyar és lengyel tanácsi elnökségek idején jelentősen
átdolgozta, főként azáltal, hogy a Bizottság által javasolt felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok helyett végrehajtási aktusokról rendelkezett.

Végül a dán elnökség idején, 2012 elején született megállapodás első olvasatban, amelyet a
2012. február 14-i plenáris ülésen megerősítettek (előadó: Kurt Lechner)98. A Parlament
különösen elérte egy olyan rendelkezés beillesztését a szövegbe, amely feljogosítja a
Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján szabályokat fogadjon el arra
vonatkozóan, hogy díjak beszedésével hozzá kell-e járulni az újonnan létrejött európai
központi platform finanszírozásához, valamint meghatározza az egyes felhasználók által
fizetendő díj összegét, a Parlament szerint ugyanis ezt végrehajtási aktusokkal nem
szabályozták megfelelően. A Parlament elérte továbbá, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok tervezetével szembeni kifogásemelés határidejét 2+2 hónapról 3+3 hónapra
hosszabbítsák meg, tekintettel arra, hogy a polgárok számára kiemelt jelentőséggel bír a
díjak bevezetése, valamint egy ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetét alaposan
meg kell vizsgálni.

Mivel maga az irányelv és a kapcsolódó végrehajtási aktusok átültetésének határideje
egyaránt a 8. parlamenti ciklus idejére esik, előfordulhat, hogy a Jogi Bizottság meg kívánja
vizsgálni a rendszer alkalmazását és működését.

Könyvvezetés

a) Mikrotársaságok

A kis- és középvállalkozásokra, különösen a mikrovállalkozásokra
vonatkozó számviteli követelményekről szóló, 2008. december
18-i állásfoglalásában a Parlament felkérte a Bizottságot, hogy
terjesszen elő olyan jogalkotási javaslatot, amely lehetővé teszi a
tagállamok számára, hogy a 78/660/EGK irányelv (negyedik
társasági jogi irányelv) hatálya alól kivonják a mikrotársaságokat.

94 A 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi
nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló, 2011. február 4-i bizottsági javaslat (COM(2011)0079).
95 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az egész Közösségre
kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik
személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt
biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11. o.)
96 A Tanács tizenegyedik, 89/666/EGK irányelve (1989. december 21.) a valamely tagállam jogának hatálya alá
tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó
bejelentési és közzétételi követelményeiről (HL L 395., 1989.12.30., 36. o.)
97 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/56/EK irányelve (2005. október 26.) a tőkeegyesítő társaságok
határokon átnyúló egyesüléséről (HL L 310., 2005.11.25., 1. o.)
98 A Jogi Bizottság A7-0022/2012. sz. jelentése, az Európai Parlament 2012. február 14-i jogalkotási
állásfoglalása a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek a központi nyilvántartások, a
kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (P7_TA-PROV(2012)0033).
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A Bizottság egyszerűsítést célzó gördülő programjának részeként – amely a jobb szabályozás
programjának egyik kiemelt prioritása – javaslatot terjesztett elő.

A javaslat a negyedik társasági jogi irányelv célzott módosítását ismertette. A javaslat
különösen egy új 1a. cikkel bővítené a 78/660/EGK irányelvet, amely előírja, hogy a
„tagállamok az ezen irányelv szerinti kötelezettségek alól mentesíthetik azokat a
társaságokat, amelyek a mérlegfordulónapjukon nem lépnek túl kettőt az alábbi három
határérték közül: a) mérlegfőösszeg: 500 000 EUR; b) nettó árbevétel: 1 000 000 EUR; c) az
üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma: 10.”
A 2010. március 10-i plenáris ülésen elfogadott bizottsági jelentésbe (előadó: Klaus-Heiner
Lehne) bekerültek a Bizottság javaslatai, a jelentés ugyanakkor kitartott amellett, hogy
figyelembe kell venni az irányelvben meghatározott határértékek következtében az említett
cikk hatálya alá tartozó társaságok száma miatt a tagállamban kialakuló helyzetet.

A Tanács nem osztotta ezt a véleményt, ezért közös álláspontot fogadott el, amelyet
eljuttatott a Parlamentnek.

Egyeztetéseket követően második olvasatban megállapodás született. A mikrotársaságok
(azaz a 10-nél kevesebb főt foglalkoztató, 700 000 EUR-nál alacsonyabb forgalommal
és/vagy legfeljebb 350 000 EUR mérlegfőösszeggel rendelkező társaságok) mostantól
rendkívül egyszerű, lényegében megjegyzések nélküli mérleget és eredménykimutatást
készíthetnek.

b) Egyszerűsítés és országonkénti adatszolgáltatás: az új számviteli irányelv
Még a mikrotársaságokról szóló irányelvvel kapcsolatos egyeztetések ideje alatt a Bizottság
javaslatot terjesztett elő egy új számviteli irányelvre vonatkozóan99. Mivel a számviteli
irányelvek 30 év alatti egymást követő módosításai nyomán azok rengeteg új
követelménnyel egészültek ki, és így egy rendkívül bonyolult szabályrendszer jött létre,
egyszerűsítésre volt szükség.

Az új számviteli irányelv egységes szerkezetbe foglalta és aktualizálta a korlátolt felelősségű
társaságokra vonatkozó uniós számviteli szabályokat. Összevonta és felváltotta a
78/660/EGK irányelvet (különálló pénzügyi kimutatások) és a 83/349/EGK irányelvet
(konszolidált pénzügyi kimutatások), valamint beolvasztotta a mikrotársaságokról szóló
irányelv (2012/6/EU irányelv) szövegét is.

A dokumentumról (előadó: Klaus-Heiner Lehne) az átláthatósági irányelv módosításával
együtt (előadó: Arlene McCarthy)100 jogszabálycsomagként egyeztettek.

A megbeszélések hosszúra nyúltak, így csak hét háromoldalú egyeztetést és két tanácsi
elnökséget követően született megállapodás. Egyáltalán nem ellentmondás, hogy a
kisvállalkozásokat terhelő felesleges és aránytalan adminisztratív költségek gátolják a
gazdasági tevékenységet és akadályt gördítenek a növekedés és a munkahelyteremtés útjába.
A kis- és középvállalkozásokra vonatkozó követelmények enyhítését célzó rendszer
létrehozásakor azonban elengedhetetlen a kkv-k fogalmának meghatározása, különösen a 28
tagú Európai Unióban, ahol az egyes tagállamok gazdasági helyzete és vállalati struktúrái
jelentős eltérést mutatnak.

A Parlament és a Tanács végül megállapodott arról, hogy az 50-nél kevesebb főt
foglalkoztató, legfeljebb 8 millió EUR forgalommal és/vagy 4 millió EUR

99 A meghatározott jogi formájú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, konszolidált pénzügyi
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2011.
október 25-i bizottsági javaslat (COM(2011)0684).
100 Lásd alább.
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mérlegfőösszeggel rendelkező társaságok tekinthetők kisvállalkozásnak. A tagállamok a
forgalomra, illetve a mérlegfőösszegre vonatkozóan 12 millió, illetve 6 millió eurós
határértéket is előírhatnak.

A megállapodás leegyszerűsítette a pénzügyi kimutatások készítését és csökkentette a
kisvállalkozások által a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzésekben szolgáltatandó
adatok mennyiségét. Az irányelv értelmében a kisvállalkozásoknak mindössze mérleget és
eredménykimutatást kell készíteniük a jogszabályi előírások teljesítését biztosító
megjegyzésekkel ellátva. A tagállamok azt is engedélyezhetik a kisvállalkozásoknak, hogy
egyszerűsített mérleget és eredménykimutatást készítsenek. A kisvállalkozások önkéntes
alapon természetesen továbbra is benyújthatnak bővebb információkat vagy több kimutatást.
A kisvállalkozásokat nem terheli majd uniós szintű könyvvizsgálati kötelezettség. Arra az
esetre, ha egy tagállam úgy dönt, hogy ilyen kötelezettséget szab, az irányelv arányos
megközelítést ír elő.

Az új irányelv fontos újítása, hogy a nyersanyag-kitermelő és a fakitermelő iparágakban a
kormányok részére fizetett összegek tekintetében adatközlési követelményeket tartalmaz,
tehát elszámoltathatóvá teszi a vállalatokat és a kormányokat, és arra ösztönzi őket, hogy
bevételeiket a polgárok javára fordítsák. 2012. április 26-án a bizottság „A számviteli és az
átláthatósági irányelv felülvizsgálata: az új országonkénti adatszolgáltatási követelmények”
címmel meghallgatást tartott, ahol a tagállamok megismerhették a civil társadalom és az
ágazat szempontjait. Számos fejlődő ország gazdag természeti erőforrásokban, ezzel a
vagyonnal azonban kormányaik gyakran visszaélnek vagy azt eltulajdonítják. Az új
követelmények ugyanakkor egyes érdekelt felek részéről ellenállásba ütköztek, szerintük
ugyanis azok növelik a vállalatok adminisztratív terheit és veszélyeztetik
versenyképességüket.

A számviteli irányelv értelmében a nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a
természetes erdők fakitermelésével foglalkozó nagyvállalatok immár kötelesek évente külön
beszámolót készíteni, amelyben országonként és projektenként feltüntetik az azon országok
kormányai részére fizetett lényeges összegeket, amelyekben működnek.

Az egy pénzügyi év során egy kormánynak valamely konkrét projekthez kapcsolódóan
legalább 100 000 EUR értékben kifizetett összegeknek – legyen szó akár egyetlen, akár több
kapcsolódó összegről – szerepelniük kell a beszámolóban. A fizetett összeg fogalmát tágan
kell értelmezni, és az a jogosultságokat, adókat, jogdíjakat, osztalékokat és az
infrastruktúrafejlesztési célú összegeket is magában foglalja. Az irányelv felülvizsgálati
záradékot tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a beszámolási követelményeket más
gazdasági ágazatokra is kiterjesszék, illetve kibővítsék a szolgáltatott információk körét.

c) Vállalati társadalmi felelősségvállalás és új, nem pénzügyi beszámolási követelmények
A hatékonyabb jogalkotás szempontjából nem a legmegfelelőbb módszert követve a
Bizottság a hatályon kívül helyezett számviteli irányelveket módosító új javaslatot terjesztett
elő.101 A javaslat egyes vállalkozásokra vonatkozóan néhány új, nem pénzügyi beszámolási
és sokszínűségi követelményt vezetett be, amellyel javítani kívánta a társadalmi
szempontokkal és a környezetvédelemmel kapcsolatban az érintett vállalatok által
szolgáltatott információk átláthatóságát.

101 A 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos
információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2013. április 16-i bizottsági javaslat
(COM(2013)0207).
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Ugyanebben az évben a bizottság az „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó
megújult uniós stratégia (2011–2014)” című, 2011. október 25-i bizottsági közleményre
válaszul „Elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint
fenntartható növekedés” címmel állásfoglalást102 fogadott el (előadó: Rafaelle Baldassarre),
és új fogalommeghatározást javasolt: „a vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk
iránti felelőssége”. Állásfoglalásában a bizottság hangsúlyozta, hogy a vállalati társadalmi
felelősségvállalás előmozdítása érdekében szabályozási intézkedéseket kell elfogadni.

A módosító irányelvvel kapcsolatos egyeztetések nehéznek bizonyultak, hiszen a Parlament
és a Tanács igen eltérő álláspontot képviselt. Végül azonban sikerült megállapodásra jutni.
2015-től azoknak a közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknak, amelyek a
mérlegfordulónapjukon túllépik a pénzügyi évben foglalkoztatott munkavállalók
átlaglétszámára vonatkozó 500 fős határértéket, vezetői beszámolójukban (vagy ha a
tagállam ezt engedélyezi, külön beszámolóban) nem pénzügyi kimutatást kell
szerepeltetniük, amely a vállalat fejlődésének, teljesítményének és pozíciójának, valamint a
tevékenysége hatásának megértéséhez szükséges mértékben legalább a környezetvédelmi, a
társadalmi és a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció
elleni küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire vonatkozó lényeges információkat
tartalmazza.

Egy mentességi rendelkezés értelmében a tagállamok engedélyezhetik, hogy a küszöbön álló
fejlesztésekre vagy a tárgyalás alatt álló ügyekre vonatkozó információk kivételes esetben –
ha az ilyen információk közzététele súlyosan rontaná a vállalkozás üzleti pozícióját –
törölhetők, feltéve, hogy ez a kihagyás nem megtévesztő. Az adminisztratív, irányítási és
felügyeleti testületek tagjainak az információk törlésére vonatkozó döntését meg kell
indokolni, és a döntésért e testületek tagjai közösen felelnek.

A módosító irányelv a jegyzett nagyvállalatokat a sokszínűséggel kapcsolatos politikájukra,
többek között a korhoz, nemhez, valamint a tanulmányi és szakmai háttérhez kapcsolódó
szempontokra vonatkozó információk közzétételére is kötelezi.

Átláthatósági irányelv

A meglévő átláthatósági irányelv az uniós szabályozott piacon
forgalmazott értékpapírok kibocsátói számára előírja, hogy a
piacok rendszeres tájékoztatása révén – különösen az
időszakos pénzügyi információk közzététele és a szavazati
jogot biztosító jelentős értékpapír-állományokkal kapcsolatos
folyamatos tájékoztatás útján – gondoskodjanak a megfelelő
átláthatóságról. Az átláthatósági irányelv működéséről szóló
2010. évi jelentést követően a Bizottság 2011 októberében
javaslatot tett103 az időközi vezetőségi nyilatkozatok és/vagy
negyedéves beszámolók közzétételére vonatkozó követelmény
eltörlésére. Továbbá, ami a jelentős értékpapír-állományok
bejelentését illeti, a Bizottság a bejelentési küszöbértékek
kiszámításánál a részvényállományoknak a pénzügyieszköz-

102 A bizottság A7-0017/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament 2013. február 6-i állásfoglalása a vállalati
társadalmi felelősségvállalásról: elszámoltatható, átlátható és felelősségteljes üzleti magatartás, valamint
fenntartható növekedés (2012/2098(INI))
103 A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó
átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2011. október 25-i bizottsági javaslat
(COM(2011)0683).
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állományokkal való összesítését, valamint fokozott harmonizációt javasolt.  A számviteli
irányelvek módosítására irányuló javaslatokhoz hasonlóan az átláthatósági irányelv
felülvizsgálatát célzó javaslatban is szerepelt az országonkénti adatszolgáltatási
követelmény, azaz a nyersanyag-kitermeléssel és a fakitermeléssel foglalkozó nagyvállalatok
számára előírt azon új kötelezettség, hogy a kormányoknak fizetett összegekről be kell
számolniuk. Az átláthatósági irányelv módosításai tehát a számviteli irányelvek javasolt
módosításait voltak hivatottak kiegészíteni annak érdekében, hogy a hatálya az uniós
szabályozott piacokon jegyzett minden vállalkozásra kiterjedjen.

A fentiekben foglaltak szerint az átláthatósági irányelv módosítására irányuló javaslatot
(előadó: Arlene McCarthy) a számviteli irányelvek módosítására irányuló javaslattal104

együtt (előadó: Klaus-Heiner Lehne), jogszabálycsomagként vitatták meg. Az átláthatósági
irányelvet illetően a Jogi Bizottság szorosan együttműködött a Gazdasági és Monetáris
Bizottsággal is, amely a Parlament eljárási szabályzatának 50. cikke szerinti
társbizottságként vett részt a munkában.

Mivel a számviteli és az átláthatósági irányelvről folytatott egyeztetések szorosan
összefüggtek, az országonkénti adatszolgáltatásra vonatkozó megállapodást követően azt a
számviteli irányelvre való hivatkozás útján az átláthatósági irányelvre is alkalmazták.
Mindemellett a Parlament közreműködése nyomán az átláthatósági irányelv
preambulumbekezdéseibe több olyan elvre való hivatkozás is bekerült, amelyeket a
Parlament az átláthatóság és a befektetők védelme szempontjából nélkülözhetetlennek tartott;
ilyen volt például a jelentőség, a kormányonkénti és projektenkénti beszámolás, az
egyetemesség és az átfogó jelleg elve.

Ami a meglévő átláthatósági irányelv követelményeinek módosításait illeti, a létrejött
megállapodás végül megerősítette a negyedéves beszámolási követelmény eltörlésére
irányuló bizottsági javaslatot, ugyanakkor bizonyos körülmények esetén engedélyezte a
tagállamok számára szigorúbb beszámolási követelmények bevezetését. Ezenfelül az EÉPH
által végzett költség-haszon elemzést követően, valamint az általa kidolgozott
szabályozástechnikai strantadtervezetek alapján egységes elektronikus beszámolási
formátumot kell kialakítani.  A szabályozott információkhoz való hozzáférés megkönnyítése
érdekében létre kell hozni egy európai elektronikus hozzáférési pontként szolgáló internetes
portált.

A Tanáccsal folytatott egyeztetések különösen nehéznek bizonyultak a szankciók
tekintetében, ideértve a szankciók közzétételét és a tényleges alkalmazandó szankciók
meghatározásával kapcsolatban a Bizottság által javasolt kritériumokat. Végül mégis
megszületett a megállapodás, amely pontosan meghatározott mentességeket biztosított a
szankciók közzétételére vonatkozó szabály alól, valamint kompromisszumos megoldást
kínált a valamely konkrét ügyben közzéteendő tényleges szankciókat illetően. A Parlament
kérésére tisztázták, hogy a tagállamok további szankciókat vagy intézkedéseket, valamint az
ezen irányelvben előírtaknál magasabb közigazgatási pénzbírságokat írhatnak elő. A Tanács
azonban csak azzal a feltétellel fogadta el a kompromisszumot, ha az átláthatósági irányelv
preambulumbekezdéseiben külön tisztázzák, hogy a szankciókra vonatkozó rendelkezések
más uniós jogszabályokat illetően nem teremtenek precedenst.

A Jogi Bizottság végül a két dokumentumot – a számviteli irányelv és az átláthatósági
irányelv módosításait – egyazon plenáris ülésen tudta benyújtani, így nem sérült a

104 Lásd fent.
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jogszabálycsomag egysége, amely különösen a mindkét irányelvet érintő, jelentős és
politikai szempontból érzékeny országonkénti beszámolási követelmények miatt fontos.

Jog szerinti könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat terén a 7. parlamenti ciklus során átfogó reform zajlott.

Hosszú nyilvános konzultációt105 követően, amelyre válaszul a Parlament közzétette „A
könyvvizsgálati politika: a válság tanulságai” című saját kezdeményezésű jelentését106

(előadó: Antonio Masip-Hidalgo), a Bizottság két rendkívül ambiciózus és ellentmondásos
jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyek célja a jog szerinti könyvvizsgálat minőségének
javítása az Unióban és az ellenőrzött pénzügyi kimutatások iránti bizalom helyreállítása volt.

Az első javaslat az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti
könyvvizsgálatáról szóló nyolcadik társasági jogi irányelvet (a 2006/43/EK irányelvet)
módosította107. A második javaslat a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok: nagy jegyzett
társaságok, bankok és biztosítóintézetek jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi
követelményekről szóló rendeletre irányult108.

2012. március 27-én a bizottság „A könyvvizsgálat minőségének javításáról az Európai
Unióban” címmel meghallgatást tartott, ahol a képviselők megismerhették a különböző
érdekelt felek: a könyvvizsgálók, a befektetők, a számviteli szakemberek, a társaságok és az
auditbizottsági tagok nézőpontját.

Az előadó (Sajjad Karim) kiindulási munkadokumentumot dolgozott ki, amelyben
megvizsgálta a javaslatokban foglalt legaktuálisabb témaköröket, egyúttal pedig röviden
felhívta a figyelmet néhány egyéb olyan megfontolásra is, amelyről véleménye szerint
további vitát kell folytatni.

A Parlament Hatásvizsgálati Osztálya részletes elemzést készített a könyvvizsgálattal
kapcsolatos javaslatokat kísérő európai bizottsági hatásvizsgálat erősségeiről és
hiányosságairól.

A belső viták a Tanácson és a Parlamenten belül is elhúzódtak, majd meglehetősen gyors, de
annál élénkebb egyeztetésekkel végződtek, amelyek lezárásaként első olvasatban
megállapodás született.

A megállapodás valamennyi könyvvizsgálatra átfogóan alkalmazandó szabályrendszert
tartalmaz: részletesebb és informatívabb könyvvizsgálói jelentések; a függetlenségre
vonatkozó szigorúbb követelmények, kitérve a jog szerinti könyvvizsgálókra és
könyvvizsgáló cégekre vonatkozó szervezeti követelményekre is; a könyvvizsgálók vállalat
általi kiválasztását korlátozó szerződéses rendelkezések tilalma; a könyvvizsgálói szakma
közfelügyeletéért felelős illetékes hatóságok hatásköreinek és jogköreinek megerősítése;
valamint a szankciók típusainak és címzettjeinek harmonizációja révén szigorú
szankciórendszer megszilárdítása. Mindemellett a Bizottság uniós szinten nemzetközi
könyvvizsgálati standardokat fogadhat el.

105 COM(2010)0561
106 A bizottság A7-0200/2011. sz. jelentése; az Európai Parlament 2013. szeptember 13-i állásfoglalása a
könyvvizsgálati politikáról: a válság tanulságai (2011/2037(INI)).
107 Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2011. november 30-i bizottsági
javaslat (COM(2011) 778).
108 A közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi
követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2011. november 30-i bizottsági
javaslat (COM(2011)779).
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Tekintettel a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jelentőségére, azok jog szerinti
könyvvizsgálatára szigorúbb követelmények vonatkoznak: bevezetik a közérdeklődésre
számot tartó jogalanyok könyvvizsgálóinak kötelező rotációját, amelynek értelmében az
ilyen társaságoknak tízévente újabb pályázatot kell kiírniuk, és legalább húszévente
könyvvizsgálót kell váltaniuk. Ösztönzik a közös könyvvizsgálatokat. Ezek az intézkedések
mérsékelni kívánják a könyvvizsgálók és ügyfeleik közötti túlzottan bizalmi viszony
kialakulását, és ennélfogva a szakmai szkepticizmus erősítését célozzák.

Az önellenőrzés kockázatának elkerülése érdekében egy szigorú „feketelista” több nem
könyvvizsgálói szolgáltatás végzését is tiltja; ilyenek például az adótanácsadásra, valamint a
könyvvizsgálati ügyfél pénzügyi és befektetési stratégiájához kapcsolódó szolgáltatásokra
vonatkozó szigorú korlátozások. Emellett a nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása
tekintetében egy felső korlátot is bevezettek.

Megerősítették az auditbizottságok szerepét és hatásköreit, így lényeges közvetlen szerepet
kapnak a jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég kijelölésében és a
könyvvizsgálat nyomon követésében, továbbá az auditbizottság összetételére is konkrét
követelmények vonatkoznak. Ezenfelül immár részletesebb jelentést kell készíteni az audit
bizottság számára, amely mindenre kiterjedő tájékoztatással szolgál a könyvvizsgálat
lebonyolításáról.

Fizetésképtelenség

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK rendelet a több
államra kiterjedő fizetésképtelenségi eljárások során a joghatóságra, az elismerésre és az
alkalmazandó jogra vonatkozó közös szabályokat állapít meg. Jelenlegi helyzet azonban
arról árulkodik, hogy a fizetésképtelenségre és a fizetőképesség helyreállítására vonatkozó
nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozzák a fizetésképtelenné vált társaságok
fizetőképességének sikeres helyreállítását, és akár egyenlőtlen feltételeket is teremthetnek a
több uniós tagállamban is tevékenységet folytató vagy tulajdonjogokkal rendelkező
társaságok számára.

A rendeletben alkalmazott fő kapcsolati tényező a fizetésképtelen adós „fő érdekeltségeinek
központja”. Annak ellenére, hogy a Bíróság már több ítéletében pontosította a fő
érdekeltségek központjának fogalommeghatározását, annak nyitott jellege számos
alkalommal lehetővé tette a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztását (ún.
„forum shopping”).

A Jogi Bizottság kérésére megbízást adtak az INSOL Europe szervezetnek – a
fizetésképtelenséggel foglalkozó szakemberek európai szövetségének – a „Harmonisation of
Insolvency Law at EU level” (A fizetésképtelenségi jogszabályok uniós szintű
harmonizációja) című tanulmány elkészítésére.  A tanulmányból kiderült, hogy számos
területen kívánatos és megvalósítható a harmonizáció.

2011. március 23-án a Jogi Bizottság „A fizetésképtelenségi eljárások uniós szintű
harmonizációja” címmel munkaértekezletet tartott azzal a céllal, hogy mélyrehatóbban
megvizsgálja a kérdést.  A munkaértekezlet eredményei arra ösztönözték a bizottságot, hogy
az EUMSZ 225. cikkén alapuló jogalkotási kezdeményezést dolgozzon ki.

A „Fizetésképtelenségi eljárás az uniós társasági jog keretében” című jelentés (előadó:
Klaus-Heiner Lehne) arra kérte a Bizottságot, hogy a következő négy fő területre
összpontosítva terjesszen elő jogalkotási javaslatokat: 1. a fizetésképtelenségi és a társasági
jog meghatározott szempontjainak harmonizálása; 2. a fizetésképtelenségi eljárásról szóló
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos ajánlások, például a „fő érdekeltségek központja”
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fogalmának meghatározása és az a lehetőség, hogy a csődön túl az adósságkiigazítást és a
szerkezetátalakítást is bevonják a rendelet hatálya alá, 3. társaságcsoportok
fizetésképtelenségére vonatkozó szabályok, valamint 4. egy uniós fizetésképtelenségi
nyilvántartás létrehozása.

A Bizottság üdvözölte a jogalkotási kezdeményezést, és az 1346/2000/EK rendelet
módosítására irányuló javaslatot terjesztett elő. A javaslat a Parlament több kérését
figyelembe vette, noha az előadó véleménye szerint az különösen a társaságcsoportok
fizetésképtelenségét illetően lehetett volna ambiciózusabb is.

A Parlament 2014. február 5-én első olvasatban elfogadta álláspontját, majd továbbította azt
a Tanácsnak.

A második olvasatbeli egyeztetésekre a 8. parlamenti ciklus során kerül majd sor.

Nemek közötti egyensúly a társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében
Az ezzel kapcsolatos másik fontos jogalkotási javaslat a tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló, régóta várt javaslat109 volt. Az Európai Parlamenten belül a
Jogi Bizottság a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal közösen irányította az ezzel
kapcsolatos munkát (előadók: Evelyn Regner és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou). A Bizottság a
jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemi egyensúly elérése felé történő
haladás felgyorsítására irányuló
intézkedéseket javasolt. A javaslatot a
jegyzett társaságokra kell alkalmazni, a
kkv-k kivételével.  Ennek értelmében a
tagállamok gondoskodnak arról, hogy azon
jegyzett társaságok, amelyek
vezetőtestületeiben az alulreprezentált nem
képviselői a nem-ügyvezető igazgatói
pozíciók kevesebb, mint 40%-át töltik be, e
pozíciókat előre megállapított
követelmények alkalmazásával az egyes
jelöltek képességeinek összehasonlító
elemzése alapján töltsék be annak
érdekében, hogy az említett százalékos
arányt legkésőbb 2020. január 1-jéig,
vagy a közvállalkozásnak minősülő jegyzett társaságok esetében 2018. január 1-jéig elérjék.

A 2013. júniusi, nemzeti parlamenti képviselők számára is nyitott közös ülés110

előkészítéseként az előadók munkadokumentumot111 készítettek, amelyben általában
üdvözölték a javaslatot, és egyes konkrét kérdésekről, például az irányelv hatályáról és
kötelező jellegéről, illetve a hatékony szankciókról vitát indítottak. Ami a javaslat jogalapját
illeti – a Bizottság az EUMSZ 157. cikkének (3) bekezdését javasolta – a Jogi Bizottság úgy
döntött, hogy tekintettel különösen a tagállamok által felvetett számos kérdésre, saját
kezdeményezésére megvizsgálja e jogalap megfelelőségét. A jogalapot bírálók kifejtették,

109 COM(2012)0614.
110 Lásd fent.
111 2013. június 3-i munkadokumentum a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslatról, Jogi Bizottság és Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, előadók: Evelyn Regner, Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou (FdR 938160, PE 513.108).

Evelyn Regner (S&D, AT) a Jogi Bizottság alelnöke és
a nem-ügyvezető igazgatók körében a nemek

egyensúlyának kérdéséért felelős társelőadó
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hogy a javaslatot az EUSZ 19. cikkére kellene alapozni (amelynek értelmében a Tanácson
belül egyhangú döntésre, illetve a Parlament jóváhagyására lenne szükség). Alapos
mérlegelést követően a bizottság 2013. június 20-i ülésén (11 igen szavazattal, 6
ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett) megerősítette a Bizottság által javasolt jogalapot.
Úgy vélte, hogy a javaslat az EUMSZ 157. cikke (3) bekezdése szerinti olyan intézkedés,
amely biztosítja „a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód elvének
alkalmazását a foglalkoztatás és a munka területén”. A Jogi Bizottság továbbá pontosította,
hogy a bizottsági illetékességet sugalló társasági jogi elem nem olyan, amely társasági jogi
jogalap alkalmazását tenné szükségessé, mivel a javaslat nem a társasági jog harmonizációját
irányozza elő, hanem azt a tagállamok saját társasági jogán belül, az egyes nemzeti
rendszerektől függetlenül kell alkalmazni. A jogalapra vonatkozó vélemény végül
megerősítette a rendes jogalkotási eljárást és a Parlamentnek a dokumentummal
összefüggésben betöltött társjogalkotói szerepét.

Jelentéstervezetében a két előadó több változtatást javasolt a szövegben, elsősorban az
európai bizottsági javaslat megerősítése és pontosítása érdekében, különös tekintettel arra,
hogy a javasolt intézkedés – jellegét tekintve – a legnagyobb erőfeszítésre vonatkozó
kötelezettségként, illetve a „betart vagy indokol” elv érvényesüléseként értelmezhető.
Szorgalmazták a hatály kibővítését, hogy az valamennyi jegyzett társaságra, köztük a kkv-
kra is kiterjedjen, valamint az egyik nem által uralt ágazatok bevonását (ahol a Bizottság
óvatosabb megközelítést javasolt, miszerint lehetővé kellene tenni azon ágazatok kizárását,
ahol az alulreprezentált nem tagjai a munkaerő kevesebb mint 10%-át teszik ki). Az előadók
továbbá javasolták, hogy a lehetséges szankciók közé vegyék fel a közbeszerzési
eljárásokból való kizárást Az, hogy a két felelős bizottság, azaz a Jogi Bizottság és a Nőjogi
és Esélyegyenlőségi Bizottság összesen 318 előterjesztett módosítást (amelyek közül a
jelentéstervezetben mindössze 20 szerepelt) és három további bizottság (IMCO, EMPL és
ECON) véleményét vizsgálta meg, jól szemlélteti, hogy a javaslat igen nagy és egyúttal
sokféle visszhangot váltott ki a Parlamenten belül.

Tekintettel a nehéz és lassú tanácsi egyeztetésekre, amelyek során több küldöttség a
Bizottság megközelítését támogatta, míg mások önkéntes megoldást részesítettek volna
előnyben, egyes küldöttségek pedig a szubszidiaritás és az arányosság elvének megsértését
hangoztatták, a Parlament végül úgy döntött, hogy megállapodás nélkül lezárja az első
olvasatot. A Parlament 2013. november 20-i plenáris ülésen elfogadott, első olvasatbeli
álláspontja112 megerősíti és pontosítja a Bizottság megközelítésének általános irányát (azaz a
rögzített mennyiségi kvóta helyett eljárási követelmény bevezetését). Az irányelv hatályát
illetően a kkv-k továbbra is mentesülnek a hatály alól, de a tagállamokat felkérik, hogy
fogadjanak el olyan szakpolitikákat, amelyek támogatják és ösztönzik a kkv-kat a nemek
közötti egyensúly jelentős javítására a vezetés valamennyi szintjén és a vezetőtestületekben.
Szintén a hatályhoz kapcsolódóan a plenáris ülésen támogatták a két előadó arra irányuló
javaslatát, hogy töröljék azt a tagállamok számára biztosított lehetőséget, miszerint
mentesíthetők az irányelv hatálya alól azok a társaságok, ahol az alulreprezentált nem tagjai
a munkaerő kevesebb mint 10%-át teszik ki. A szankciókra vonatkozó rendelkezés
megerősítését biztosítja a Bizottság által javasolt indikatív szankciók helyett a kötelező
szankciók előírása, valamint a közbeszerzési eljárásokból való kizárás, illetve az európai
strukturális alapokból nyújtott támogatásokból való részleges kizárás beillesztése.

112 A Jogi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság A7-340/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament
2013. november 20-i jogalkotási állásfoglalása a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a
nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslatról (P7_TA(2013)0488).
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A Tanács utoljára a litván elnökség végén mérte fel az elért eredményeket113, és
megállapította, hogy jelentős munka folyt, „ugyanakkor a kompromisszum eléréséhez
további munkára és politikai mérlegelésre lesz szükség”; a tanácsi szintű egyeztetések a 8.
parlamenti ciklusban folytatódnak. Ezek kimenetele a Tanácsban tett előrelépésektől és végül
az azzal kapcsolatban elfogadott álláspontoktól függ majd, hogy lehetségesnek tartják-e egy
(korai) második olvasatbeli megállapodás létrejöttét.

3.6. Egyéb kezdeményezések a társasági jog területén

A nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv alkalmazásának felülvizsgálata

A bizottság értékelte a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv alkalmazásának
felülvizsgálatáról szóló európai bizottsági jelentést, és arra válaszul saját kezdeményezésű
jelentést készített a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv alkalmazásáról114

(előadó: Klaus-Heiner Lehne).

A jelentésben megállapítást nyert, hogy tekintettel a nyilvános vételi ajánlattételek pénzügyi
válság nyomán történt jelentős visszaesésére, torzul annak megítélése, hogy szükséges-e,
illetve milyen mértékben szükséges további harmonizációs intézkedések bevezetése a
nyilvános vételi ajánlatok tekintetében, és a bizottság kérte az Európai Bizottságot, hogy
továbbra is szorosan kövesse nyomon a nyilvános vételi ajánlatok piacának fejleményeit, és
amint a nyilvános ajánlattételi tevékenységek újra a megszokott mértékben zajlanak,
készítsen új értékelést az irányelv végrehajtásáról.

Európai társasági jogi formák

A társasági jog területén őt megillető hatáskörök részeként a bizottság tevékenyen támogatja
az európai társasági formákat.

Közreműködött például az európai alapítvány statútumával kapcsolatos, jelenleg is zajló
munkában. Az európai alapítvány statútumára irányuló bizottsági javaslat115 esetében,
amelynek célja, hogy létrehozza a – lényegében valamennyi tagállamban azonos és a belföldi
alapítványok mellett működő – közhasznú alapítványok egységes európai jogi formáját, a
Tanácsban a vonatkozó jogalap, azaz az EUMSZ 352. cikke értelmében egyhangú
döntéshozatalra, valamint a Parlament jóváhagyására van szükség. A javaslat ezenfelül az
európai alapítványokkal szemben automatikusan alkalmazott egyenlő adóügyi elbánásról is
rendelkezik.

Annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb módon befolyásolja a tanácsi egyeztetéseket,
a Jogi Bizottság úgy döntött, hogy a Parlament eljárási szabályzata 81. cikkének (3)
bekezdése szerinti lehetőséggel élve időközi jelentést készít (előadó: Evelyn Regner),
amelyben ismertette azokat a főbb szempontokat, amelyeket hozzájárulása feltételeként a
végleges tanácsi szövegben látni kíván. A 2013. július 2-i plenáris ülésen elfogadott
állásfoglalásban116 a Parlament üdvözölte a Bizottság javaslatát, „amely hatalmas előrelépés
afelé, hogy megkönnyítsék az alapítványok számára a közhasznú célok egész Európai
Unióban való támogatását”, és ösztönözte a Tanácsot, hogy mielőbb lépjen előre ebben a
kérdésben. A Parlament – részletesebben kifejtve – úgy vélte, hogy a bizottsági javaslat

113 A 2013. november 22-i 16437/13. sz. tanácsi dokumentum.
114 A bizottság A7-0089/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament 2013. május 21-i állásfoglalása a nyilvános
vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv alkalmazásáról (2012/2262(INI)).
115 COM(2012)0035.
116 Az Európai Parlament 2013. július 2-i állásfoglalása az európai alapítvány (FE) statútumáról szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (A7-0223/2013; P7_TA(2013)0293).
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terminológiája és fogalommeghatározásai tekintetében néhány esetben pontosításra van
szükség, valamint a bizottsági javaslat vonatkozásában bizonyos kiegészítésekre és
kiigazításokra van szükség az európai alapítványok megbízhatóságának és hitelességének
javítása érdekében. A hitelezők és a munkavállalók védelmét és képviseletét szintén
fontosnak ítélte meg. Tekintettel arra, hogy az európai alapítványok Európa-szerte egyenlő
adóügyi megítélésének automatikus alkalmazására irányuló bizottsági javaslatot a legtöbb
tagállam tartózkodással fogadta, a Parlament úgy vélte, hogy nem szabad az esetleges egyéb
forgatókönyveket figyelmen kívül hagyni, és ezért javasolta a javaslat egyszerű polgári jogi
eszközre történő korlátozását, egyúttal pedig a közhasznúsági koncepció néhány alapvető
elemének erősítését a tagállamokon belüli egyenértékűség elismerésének megkönnyítése
érdekében. Ezen általános megfontolásokkal együtt a Parlament több konkrét javaslatot is
megfogalmazott, hogy miként módosítható a bizottsági javaslat.

Miután 2013 novemberében az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) beleegyezett,
hogy az adóügyi rendelkezéseket töröljék a javaslatból, a tanácsi egyeztetések továbbra is
folytatódnak. A Parlament most az eljárás következő lépéseként arra vár, hogy a szükséges
egyhangú tanácsi döntéshozatalt követően a jóváhagyását kérjék.

Az európai társasági jogi formák tekintetében a Jogi Bizottság a Parlament jogalkotási
javaslat kérésére való jogával is élve (az EUMSZ 225. cikke) felkérte a Bizottságot, hogy
terjessze elő a kölcsönösségen alapuló európai társaság statútumát (előadó: Luigi
Berlinguer).  Az e kérdéssel foglalkozó rendeletre irányuló első bizottsági javaslat
(1991/0390(COD)) visszavonása óta a Parlament több ízben is sürgette az Európai
Bizottságot újabb javaslat benyújtására. A kölcsönösségen alapuló társaságok ügyét felkaroló
több bizottsági közleményt117 követően a Jogi Bizottság most ismét szorgalmazta egy
jogalkotási javaslat kidolgozását, valamint ajánlásokat tett a jogszabály alapvető elemeire
vonatkozóan. Ebben az összefüggésben az EMPL bizottság megbízásából készült átfogó
tanulmányra támaszkodhatott (utóbbi társbizottságként részt is vett a munkában). A 2013.
március 14-i plenáris ülésen elfogadott állásfoglalás118, noha elismeri ezen európai ágazat
sokszínűségét, hangsúlyozza a biztosító egyesületek szociális gazdaságon belüli jelentőségét
és e konkrét társasági forma határokon átnyúló tevékenység esetén történő alkalmazásának
előnyeit. A Parlament felhívta a figyelmet arra, hogy már több ízben szorgalmazta az európai
biztosító egyesület statútumának létrehozását, és kérte a Bizottságot, hogy mielőbb nyújtson
be „egy vagy több olyan javaslatot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikke
vagy esetleg 114. cikke alapján, amely lehetővé teszi a biztosító egyesületek európai szintű
és határokon átnyúló léptékű működését”.

A Parlament kezdeményezése egybeesett az e területen végzett bizottsági munkával: egy
2012 októberében közzétett tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy nem kizárólag a
statútum elfogadása jelenthet megoldást a biztosító egyesületek problémájára, ugyanakkor
további nehézségeket is megnevezett, így például a nemzeti korlátozásokat, egyes
tagállamokban a vonatkozó jogszabályok hiányát, valamint a téma elégtelen ismeretét. A
2013 tavaszán zajlott nyilvános konzultáció eredményei alapján a Bizottság folytatta a
javaslat előterjesztését célzó belső előkészítő munkáját. Egyértelműen kijelenthetjük tehát,

117 A Bizottság 2011. április 13-i közleménye – „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a
növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez: „Együtt egy újfajta növekedésért”” (COM(2011)0206), 15.
o.; a Bizottság 2011. október 25-i közleménye – „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért – A szociális
vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör
kialakítása” (COM(2011)0682), 10. o.
118 A Jogi Bizottság A7-0018/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament 2013. március 14-i állásfoglalása a
Bizottsághoz intézett ajánlásokkal az európai biztosító egyesület statútumáról (P7_TA-PROV(2013)0094).
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hogy a Parlament jogalkotási kezdeményezésű jelentése ösztönzően hatott a Bizottság e
területen végzett munkájára.

Az európai zártkörű társaságot illetően a Bizottság a Célravezető és hatásos szabályozás
program (REFIT) keretében 2013 végén bejelentette119, hogy visszavonja javaslatát. A
Parlament és az üzleti közösség határozott támogatása ellenére a Tanácsban nem sikerült
elnyerni a szükséges egyhangú támogatást. Ezt követően a Bizottság 2014 áprilisában
előterjesztette az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló irányelvre irányuló
javaslatot120. Ezzel az európai zártkörű társaság statútumáról szóló javaslatban is érintett
problémákat kívánta orvosolni, különös tekintettel a kkv-k más országban való működését és
ott számukra a leányvállalatok alapítását akadályozó nehézségekre (adminisztratív terhek,
költségek). Mivel a javaslatot a 7. parlamenti ciklus utolsó ülése után nyújtották be, a Jogi
Bizottságnak a következő ciklusban kell megkezdenie a dokumentummal kapcsolatos
munkáját.

4. Szellemi tulajdonjogok

Michel Barnier belső piaci és szolgáltatásügyi európai biztos
szavaival élve „a szellemi tulajdonjogok alkotják a versenyképes
európai gazdaság gerincét, munkahelyeket teremtenek, valamint
biztosítják, hogy az innovatív termékek és szolgáltatások
eljussanak a fogyasztókhoz és a vállalatokhoz”. E jogoknak
köszönhetően a feltalálók, zeneszerzők, művészek és tervezők
erőfeszítéseikért elismerésben részesülnek, ami innovációra és
kreativitásra ösztönzi őket. Mindazonáltal az információs
társadalom és az internet által kínált lehetőségek bonyolult
helyzetet teremtettek, amelyben nyilvánvalóvá váltak a meglévő szellemitulajdonjog-
védelmi rendszer hiányosságai és gyengeségei, egyúttal pedig felszínre kerültek a társadalom
előtt álló, abból fakadó dilemmák is, hogy a mai világban a technológiai fejlődés puszta
üteme miatt az új jogszabályok már törvénybe iktatásuk előtt elavulttá válhatnak.  Másik
jellemző vonás, hogy folyamatosan törekedni kell a jogtulajdonosnak biztosított virtuális
monopólium és a szélesebb társadalom szükségletei közötti kényes egyensúly fenntartására.

A Lisszaboni Szerződés az EUMSZ 118. cikkét nevezte meg a szellemi tulajdonjogok új
jogalapjaként. Általános megítélés szerint a jövőben ez a cikk más európai
szellemitulajdonjog-védelmi jogcímek, például egy egységes uniós szerzői jogi jogcím
létrehozásának alapjául is szolgálhat. A szellemitulajdonjog-védelmi jogszabályok
leggyakoribb jogalapja azonban az EUMSZ 114. cikke, amely a belső piac megteremtését és
működését célzó jogszabály-közelítések általános jogalapja, de más, például a letelepedés
szabadságára és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó jogalapokat is alkalmaznak.

A Bizottság a 7. parlamenti ciklusban rendkívül sok új javaslatot terjesztett elő ezen a
területen. A bizottság i. iparjogvédelmi, többek között a védjegyekhez és szabadalmakhoz
kapcsolódó, ii. szerzői jogi és iii. a szellemi tulajdonjogok érvényesítését célzó
intézkedésekhez kapcsolódó jogalkotási javaslatokat vizsgált.

A Jogi Bizottság több nyilvános meghallgatást is tartott (pl. 2009. november 10-én „Az árva
művek kezelése és a látássérült személyek művekhez való hozzáférésének javítása” címmel;

119 A Bizottság 2013. október 2-i közleménye: „Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT):
eredmények és következő lépések” (COM(2013)0685).
120 Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló,
2014. április 9-i bizottsági javaslat (COM(2014)0212).
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2010. március 23-án a Kulturális és Oktatási Bizottsággal közös szervezésben „A könyvek
digitalizálása és a szerzői jog: az egyik üti a másikat?” címmel; 2011. október 11-én „Az
egységes európai szabadalmi oltalom határa” címmel; 2013. március 18-án „A szerzői és
szomszédos jogok közös kezelése: úton egy működőképes megoldás felé” címmel; 2013.
július 8-án „A védjegycsomag” címmel; 2013. július 9-én „Az ingyenes és nyílt forráskódú
szoftverek jogi vonatkozásai” címmel; 2013. szeptember 17-én „Üreshordozó-jogdíj”
címmel; valamint 2013. november 5-én „Az egységes szabadalmi csomag végrehajtása:
helyzetjelentés” címmel).

A Jogi Bizottság egyúttal érdemi eszmecserét folytatott Michel Barnier illetékes biztossal, az
„A magáncélú többszörözési és reprográfiai jogdíjakkal kapcsolatos közvetítés nyomán
született ajánlások” című dokumentumot benyujtó António Vitorino egykori biztossal,
valamint António Campinos-szal, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) elnökével.

A szerzői jogot illetően említést érdemel a már a hatodik parlamenti ciklusban létrehozott,
szerzői jogokkal foglalkozó munkacsoport, amely a hetedik parlamenti ciklusban új
képviselőkkel folytatta tevékenységét.

4.1. Ipari tulajdonjog

Szabadalmak

A szabadalom olyan jogcím, amely a technikai jellegű új, feltalálói tevékenységen alapuló és
iparilag alkalmazható találmányok számára biztosítható. A szabadalom jogosultja
megakadályozhatja, hogy mások engedély nélkül létrehozzák, használják vagy értékesítsék a
találmányt.

Jelenleg Európában ezek a találmányok az illetékes nemzeti hatóságok által megítélt nemzeti
szabadalommal vagy az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) által központilag kiadott
európai szabadalommal védhetők.  E szabadalmakat az 1973. évi Európai Szabadalmi
Egyezmény, egy 38 európai állam, köztük mind a 28 tagállam között létrejött kormányközi
megállapodás szabályozza, amelynek azonban maga az Unió nem részes fele. Az Európai
Szabadalmi Egyezmény az európai szabadalmak odaítélésére szolgáló központosított eljárást
vezetett be, amelynek keretében egységes szabadalmi bejelentést kell benyújtani a nem uniós
szervezetként működő ESZH három hivatalos nyelvének egyikén – angolul, franciául vagy
németül. Az ESZH által kiadott szabadalmat azonban minden olyan országban hitelesíteni
kell, ahol annak oltalmat kívánnak biztosítani. A hitelesítési eljárás – különösen a fordítási
szolgáltatások tekintetében – rendkívül költséges, így a szabadalmi oltalom az Unióban
tizenháromszor többe kerül, mint az Egyesült Államokban.

Már az 1960-as évek óta léteztek törekvések egy valamennyi európai országban
alkalmazható közös szabadalom létrehozására, de nem sokkal ezelőttig ezek több okból –
különösen az alkalmazandó nyelvi szabályok és a szabadalmakra vonatkozó bírósági eljárási
rendszer miatt – nem válhattak sikeressé.

2000-ben az Európai Bizottság javaslatot tett a közösségi szabadalom rendelet útján történő
létrehozására. A cél az volt, hogy az összes tagállamban alkalmazható, egységes szabadalmi
jogcím jöjjön létre. 2003-ban a tagállamok közös szakpolitikai megközelítést fogadtak el,
végleges megállapodás azonban elsősorban a fordítási szabályok kérdései miatt nem
született. Egy 2006-ban tartott széles körű konzultációt követően a Bizottság 2007
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áprilisában közleményt tett közzé121, amelyben megerősítette a közösségi szabadalom iránti
elkötelezettségét, és újraindította a tagállamokkal folytatott egyeztetéseket.

A Versenyképességi (Belső Piaci, Ipari és Kutatási) Tanács 2009. december 4-én
megrendezett 2982. ülésén a tagállamok egyhangúlag elfogadták a „Következtetések az
európai szabadalmi rendszer fejlesztéséről” című dokumentumot, amely a fordítási szabályok
kivételével ismertette az uniós szabadalom főbb jellemzőit. Megerősítették, hogy ebben a
tárgyban új rendeletre van szükség. A Bizottság ezután 2010 júliusában az uniós fordítási
szabályokra vonatkozó rendeletre tett javaslatot. A belga elnökség erőfeszítései ellenére
azonban a Tanács nem tudott konszenzusra jutni az alkalmazandó fordítási szabályokról.
2010 decemberében a Versenyképességi Tanács megerősítette, hogy leküzdhetetlen
akadályok miatt egy ilyen szabályrendszer a Szerződések vonatkozó rendelkezéseit
alkalmazva ésszerű időn belül nem valósítható meg.

2011. március 10-én a Parlament jóváhagyását122 követően (előadó: Klaus-Heiner Lehne,
EPP, DE), a Tanács engedélyezte az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
megvalósítandó megerősített együttműködést. A kérést eredetileg 12 tagállam (Dánia,
Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia,
Lengyelország, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság) nyújtotta be, majd a tanácsi
határozat elfogadását megelőzően további 13 tagállam (Belgium, Ausztria, Írország,
Portugália, Málta, Bulgária, Románia, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország,
Lettország, Görögország és Ciprus) kérte, hogy csatlakozhasson az együttműködéshez. A
megerősített együttműködéshez összesen huszonöt tagállam csatlakozott123. Olaszország és
Spanyolország nem kívánt csatlakozni.

2011. április 13-án a Bizottság az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló rendeletre irányuló
javaslatot124 fogadott el. A javaslatot az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának
területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az alkalmazandó fordítási
szabályok tekintetében történő végrehajtásáról szóló rendeletre irányuló javaslat125 kísérte.

Az egységes szabadalmi oltalom megvalósítása és a megerősített együttműködés teljes körű
és sikeres végrehajtásának lehetővé tétele érdekében biztosítani kell az európai szabadalmi
jogviták során nyújtott jogi védelmet. A Jogi Bizottság úgy döntött, hogy saját
kezdeményezésű jelentést dolgoz ki a szabadalmi jogviták igazságszolgáltatási
rendszeréről126. Ezzel egyidejűleg a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok
tárgyalásokat folytattak az említett igazságszolgáltatási rendszer létrehozását célzó
nemzetközi megállapodásról.

A két javaslat és a megállapodástervezet együtt alkotta a Parlament és a Tanács közötti
egyeztetések tárgyát képező úgynevezett „szabadalmi csomagot”, amelyen belül a fő

121 A Bizottság 2007. április 3-i közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Az európai szabadalmi
rendszer fejlesztése (COM(2007)0165).
122 Az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása az egységes szabadalmi oltalom
létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi
határozattervezetről (2010/0384(NLE)).
123 Mivel Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Unióhoz, módjában áll részt venni a megerősített
együttműködésben.
124 Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködés
végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0215).
125 Az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített együttműködésnek az
alkalmazandó fordítási szabályok tekintetében történő végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0215).
126 (2011/2176(INI)).
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rendeletért felelős előadó Bernhard Rapkay (S&D, DE), a fordítási szabályokról szóló
rendeletért felelős előadó Raffaele Baldassarre (EPP, IT), a szabadalmi jogviták
igazságszolgáltatási rendszeréről szóló saját kezdeményezésű jelentés előadója pedig Klaus-
Heiner Lehne (EPP, DE) volt.

A Tanács és a Parlament először 2011. december 2-án kötött megállapodást a szabadalmi
csomagot alkotó két rendeletről. Az egységes szabadalmi bíróság székhelyéről folytatott
elhúzódó tagállami egyeztetések, illetve az állam- és kormányfőknek az egységes szabadalmi
oltalomról szóló rendelet 6–8. cikkének eltörlésére – és ezáltal a Parlamenttel kötött eredeti
megállapodás felbontására – vonatkozó határozata127 miatt azonban 2012 decemberéig tartott,
mire a Parlament és a Tanács végleges megállapodásra jutott a szabadalmi csomagról, és azt
elfogadták.

A rendelet értelmében az európai szabadalmi bejelentést a hatályos eljárás szerint kell
benyújtani az ESZH-nak. A szabadalom odaítélését követően annak egységes joghatása az
Európai Szabadalmi Lajstromba bejegyezhető és valamennyi tagállamban hatályba lép.

A fordítási szabályokról szóló rendelet előírja, hogy a bejelentők tetszőleges nyelven
nyújthatnak be szabadalmi bejelentést, amelyet ezután lefordítanak az ESZH egyik hivatalos
nyelvére (angol, francia vagy német). Azok a kkv-k, természetes személyek, non-profit
szervezetek, egyetemek és közfinanszírozású kutatóhelyek, részére akik vagy amelyek
lakóhelye vagy tevékenységének helyszíne az Unióban található és más uniós nyelven
tesznek bejelentést, a fordítási költségeket adott felső összeghatárig megtérítik. A –
találmány alkalmazási körét ismertető – szabadalmi igénypontok két másik hivatalos nyelvre
történő lefordításáról a bejelentőnek kell gondoskodnia. A 25 részt vevő tagállam többi
nyelvére nem kell fordítást készíteni.

Mindkét rendelet 2013 elején lépett hatályba, és azokat 2014. január 1-jétől vagy –
amennyiben ez utóbbi a későbbi időpont – az egységes szabadalmi bíróságról szóló
megállapodás hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Az egységes szabadalmi bíróság létrehozásáról szóló megállapodás központosított
szabadalmi igazságszolgáltatást irányoz elő a részt vevő tagállamok számára. Az egységes
szabadalmi bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik majd különösen a
szabadalombitorlással és a szabadalmak érvényességével összefüggő polgári peres eljárások
tekintetében, a hagyományos európai szabadalmak és az egységes hatályú európai
szabadalmak esetében egyaránt. Ezenfelül az egységes vagy nem egységes hatályú európai
szabadalmi oltalom alatt álló termékekre kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok
tekintetében is illetékes lesz.

Az egységes szabadalmi bíróság Elsőfokú Bíróságból, Fellebbviteli Bíróságból és Hivatalból
áll. Az Elsőfokú Bíróságot helyi és regionális divíziók, valamint egy központi divízió alkotja.
A Fellebbviteli Bíróság székhelye Luxembourg, az Elsőfokú Bíróság központi divíziójának
székhelye pedig Párizs. A központi divízió egyes szakosodott szekciói Londonban és
Münchenben kapnak helyet. Az új bíróság minden egyes tanácsában több szerződő tagállam
képviselteti magát. Ezenfelül a tanácsok tagjai jogi képesítéssel rendelkező bírák, akik között
az ügytől függően lehetnek az érintett szakterületen megfelelő képesítéssel rendelkező bírák.
A bíráknak a legmagasabb szintű szaktudással és a szabadalmi peres eljárások területén
igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.

Az egységes szabadalmi bíróság létrehozásáról szóló megállapodás a tizenharmadik
megerősítő vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésétől számított negyedik hónap első

127 Az Európai Tanács 2012. június 29-i következtetései.
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napján lép hatályba, feltéve, hogy az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország is a
megerősítő vagy csatlakozási okiratot letétbe helyező szerződő tagállamok között van. Ez
idáig csupán Ausztria és Franciaország folytatta le a ratifikálási eljárást.

Mindeközben Spanyolország 2013. március 22-én úgy döntött, hogy a Bíróság előtt
megtámadja a rendeleteket, és két keresetet nyújtott be a Parlament és a Tanács ellen128.

Védjegyek

A védjegyekkel kapcsolatos hatályos uniós jogi keret a nemzeti jogszabályokat harmonizáló,
védjegyekről szóló irányelvet129 és a védjegyről szóló rendeletet130 foglalja magában, amely
az Unió egész területén azonos hatályú egységes jogok lajstromozására szolgáló önálló
rendszert hoz létre. Ezzel összefüggésben létrehozták a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt
(BPHH), amely a közösségi védjegyek lajstromozásáért és kezeléséért felelős.

Jelenleg a vállalkozások közösségi és nemzeti védjegyet is igényelhetnek. Egyes
felhasználóknak nincs szükségük uniós szintű közösségi védjegyre, vagy nem igényelhetnek
ilyet, mert az adott védjegyet egy másik tagállamban már lajstromozták. A BPHH díjai is
visszatarthatnak a közösségi védjegybejelentéstől, különösen a kkv-k esetében.

A Bíróság az irányelvet és a rendeletet is több ízben értelmezte. A Bíróság egyes határozatait
– különösen a L'Oréal ügyben hozott ítéletét131 – tudományos szakemberek bírálták amiatt,
hogy azok véleményük szerint mind nem üzleti téren (pl. védjegyparódia vagy -kritika),
mind üzleti szempontból (pl. összehasonlítás alkalmazása a marketing területén) korlátozzák
a véleménynyilvánítás szabadságát. Mások úgy érveltek, hogy a Bíróság ítélkezési
gyakorlata nyomán a valóságban a védjegyjog hangsúlya a termékek eredetiségének
szavatolása helyett egyre inkább bizonyos márkák és forgalmazási csatornák védelme felé
tolódik el.

2013. március 27-én a Bizottság előterjesztette a védjegycsomag hosszú ideje várt reformját,
két jogalkotási javaslat (a közösségi védjegyről szóló rendelet javasolt felülvizsgálata132 és a
védjegyekről szóló irányelv átdolgozása133), valamint a BPHH-nak fizetendő díjakról szóló
rendelet134 felülvizsgálatát célzó, végrehajtási aktusra irányuló javaslat formájában.

A csomag átfogó célja az volt, hogy Unió-szerte végrehajtsa a lajstromozási rendszerek
megfelelően célzott korszerűsítését, és ezáltal olcsóbb, gyorsabb, megbízhatóbb és
kiszámíthatóbb védjegyoltalmat biztosítson. Ennek elérése érdekében a Bizottság többek
között javasolta az európai és nemzeti szinten egyaránt alkalmazandó „osztályonkénti díj”
elvének bevezetését, a BPHH és a nemzeti iparjogvédelmi hivatalok közötti együttműködés
erősítését, valamint a nemzeti eljárások további harmonizációját.

Az új szabályok egyike azt lenne hivatott megakadályozni, hogy a fogyasztók az Unión
kívülről (pl. online) olyan árukat vásároljanak, amelyek a védjegyjogosult engedélye nélkül

128 Spanyol Királyság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (C-146/13. sz. ügy), Spanyol
Királyság kontra az Európai Unió Tanácsa (C-147/13. sz. ügy).
129 A Tanács 89/104/EGK irányelve  (1988. december 21.), kodifikált változat: 2008/95/EK irányelv.
130 A Tanács 40/97/EK rendelete (1993. december 20.) a közösségi védjegyről; kodifikált változat: 207/2009/EK
rendelet.
131 A C-324/09. sz. L’Oréal és mások ügyben hozott ítélet (EBHT 2011., I-2011. o.).
132 A közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2013)0161).
133 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslat (átdolgozás) (COM(2013)0162).
134 A Bizottság 2869/95/EK rendelete (1995. december 13.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek
és formatervezési minták) fizetendő díjakról.
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viselnek egy adott védjegyet. Egy további szabály azt hivatott biztosítani, hogy a
védjegyjogosultak megakadályozhassák, hogy a védjegyükkel ellátott árukat az engedélyük
nélkül behozzák az Unióba, még akkor is, ha mindössze harmadik országba irányuló
tranzitról van szó. Változnak az elnevezések is, így a közösségi védjegy „európai védjegy”
lesz, a BPHH pedig „az Európai Unió Védjegyoltalmi és Formatervezési Mintaoltalmi
Ügynöksége” néven folytatja tevékenységét.

2014 januárjában a Jogi Bizottság (előadó: Cecilia Wikström, ALDE, Svédország) két
jelentést fogadott el a csomagról, amelyek a véleménynyilvánítás szabadságát, illetve a
verseny kérdését érintették: a jelentés kifejezetten engedélyezné a védjegy harmadik felek
által paródia, művészi önkifejezés, kritika vagy észrevétel megfogalmazása céljából történő
használatát. Az alternatív termékeket kínáló vállalkozások, valamint az eredeti termékek
viszonteladói használhatnák harmadik felek védjegyeit. A védjegyjogosultakat a behozatal
megakadályozására felhatalmazó szabályokat a fogyasztók érdekeinek figyelembevételével
ellensúlyoznák annak érdekében, hogy az utóbbiak magáncélú behozatalait kizárólag
ténylegesen hamis termékek esetében lehessen megakadályozni. Hasonlóképpen az Unión
áthaladó termékekre vonatkozó szabályokat is módosítanák oly módon, hogy azok a
valamely védjegyet viselő termékek Unióba történő behozatalát a jogosult engedélye nélkül
is lehetővé tegyék, ha a védjegy a rendeltetési országban nem lajstromozott. A terminológiát
illetően a jelentés az „európai uniós védjegy” és az „Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi
Hivatala” elnevezést javasolja. Végül az Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi
Hivatalának fizetendő díjakra vonatkozó szabályokat beillesztenék a védjegyről szóló
rendeletbe, ezért a Bizottság azokat a továbbiakban nem tudná végrehajtási aktusok útján
módosítani. Az Európai Unió Szellemitulajdon-védelmi Hivatalánál létrejött költségvetési
többletet nem utalnák vissza az uniós vagy tagállami költségvetésekbe, hanem
visszaforgatnák a Hivatal céljaira.

A plenáris ülésen mindkét jelentést nagy többséggel fogadták el135136. Az egyik
képviselőcsoport által benyújtott néhány módosítás értelmében azonban a védjegyjogosult –
a generikus gyógyszerek zökkenőmentes áthaladásának sérelme nélkül – továbbra is
megakadályozhatja az árubehozatalt.

A Tanács még nem fogadott el a védjegycsomagra vonatkozó közös megközelítést. Az
egyeztetéseket ezért a következő Parlamentnek kell lefolytatnia, majd lehetőség szerint
végleges megállapodásra jutnia.

4.2. Szerzői jogok

A szerzői jogokkal foglalkozó munkacsoport
A Jogi Bizottság 2009. október 5–6-i ülésén úgy határozott, hogy a bizottság tagjaiból,
valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság tagjainak részvételével szerzői jogokkal
foglalkozó munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport koordinátora Marielle Gallo (JURI,

135 Az Európai Parlament 2014. február 25-i jogalkotási állásfoglalása a védjegyekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(2013/0089(COD)).
136 Az Európai Parlament 2014. február 25-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi védjegyről szóló
207/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(2013/0088(COD)).
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PPE, FR) volt137. A munkacsoport a Jogi Bizottság által az előző parlamenti ciklusban
létrehozott hasonló szerv utódjának tekinthető.

A szerzői jogokkal foglalkozó munkacsoport feladata az volt, hogy
felülvizsgálja az uniós jogalkotási keretben érvényesülő szerzői jogi
politikákat és ennek során felmérje az európai uniós szerzői jog
jövőjével kapcsolatos kihívásokat és kilátásokat, különösen a
technológiai fejlődéssel és az információs társadalommal
összefüggésben.

A munkacsoport három munkadokumentumot dolgozott ki,
amelyeket a Jogi Bizottság különböző ülésein ismertettek: az elsőt
„A szerzői jog és a könyvek digitalizálása”, a másodikat „Szerzői jog
a zeneiparban és az audiovizuális ágazatban”, a harmadikat pedig
„Szerzői jog, területi hatály, közös jogkezelés és díjazás” címmel.

Követő jog138

A követő jogról szóló irányelv (2001/84/EK) végrehajtásáról és hatásairól szóló, 2011.
december 14-én közzétett bizottsági jelentésre139 válaszul a Jogi Bizottság saját
kezdeményezésű végrehajtási jelentés kidolgozása mellett döntött (előadó: Marielle Gallo,
EPP; FR).

A jelentés a Parlament európai bizottsági jelentésben érintett különböző kérdésekkel
kapcsolatos álláspontját tükrözi.

A Parlament elismerte, hogy a követő jog a művészeti piac töredékét (0,03%) teszi csak ki,
ugyanakkor úgy vélte, jelentős piacról van szó, amelyből a művészeknek és örököseiknek
méltányos díjazásban kell részesülniük.  Megjegyezte továbbá, hogy a bizottsági jelentésben
említett művészeti piaci tanulmányok és statisztikák alapján nem állapítható meg, hogy a
követő jog befolyásolná azt, hogy melyik piacon kerül sor az alkotások értékesítésére, és
nem gyakorol negatív hatást a művészeti piac forgalmára sem.

A Parlament korainak tartotta az irányelv 2014-es ismételt elemzését, és javasolta, hogy a
Bizottság ezt 2015-ben, vagyis a 2011. decemberi elemzés után 4 évvel végezze el. A
következő értékelő jelentésben ismételten meg kell vizsgálni az alkalmazott díjmértékek
megfelelőségét, a küszöbértékeket és a jogosultak irányelvben meghatározott kategóriáinak
helytállóságát.

A Parlament üdvözölte a harmadik országok (Kína, USA) által a követő jog bevezetése
érdekében tett kezdeményezéseket, továbbá sürgette a Bizottságot, hogy többoldalú
fórumokon tegyen további erőfeszítéseket az európai művészeti piac világban elfoglalt
helyzetének megszilárdítása érdekében.

A Parlament szorgalmazta, hogy a Bizottság folytasson szoros együttműködést az érintett
felekkel az európai művészeti piac helyzetének megszilárdítása érdekében, és javasolta, hogy
orvosolja a felmerült nehézségeket, például a „dominóhatást”, továbbá a kisebb és
szakosodott árverési házak és kereskedők adminisztratív nehézségeit.

137 A munkacsoport tagjai a következők voltak: Marielle Gallo (JURI, PPE), Luigi Berlinguer (JURI, S&D),
Cecilia Wikström (JURI, ALDE), Eva Lichtenberger (JURI, Greens), Francesco Enrico Speroni (JURI, EDF),
Jiří Maštálka (JURI, GUE), Sajjad Karim (JURI, ECR), Catherine Trautmann (ITRE, S&D), Pablo Arias
Echeverria (IMCO, PPE) és Morten Løkkegaard (CULT, ALDE).
138 Az Európai Parlament 2012. november 20-i állásfoglalása a követő jogról szóló irányelv (2001/84/EK)
végrehajtásáról és hatásairól szóló jelentésről (2012/2038(INI))
139 COM(2011)0878
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Lydia Geringer de Oedenberg (S&D, PL), az árva művek
kérdésével foglalkozó előadó

Árva művek

Egy mű akkor tekintendő árva műnek, ha a mű jogtulajdonosa ismeretlen, vagy ha ismert
ugyan, de holléte nem határozható meg.

Az árva művek digitalizálása és terjesztése sajátos kulturális és gazdasági kihívást jelent: az
ismert jogtulajdonos hiánya miatt a kulturális intézmények nem szerezhetnek engedélyt
például egy könyv digitalizálására. Az árva művek az európai kulturális intézmények
gyűjteményének jelentős részét teszik ki (pl. a British Library becslései szerint szerzői
jogvédelem alatt álló gyűjteményeinek 40%-a – összesen 150 millió mű – árva műnek
számít).

Szellemi tulajdonjogokról szóló stratégiája részeként a Bizottság 2011. május 24-én
javaslatot fogadott el az úgynevezett „árva művek” digitalizálására és online közzétételére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról140.

A bizottsági javaslat fő célja az volt, hogy olyan jogi keretet alakítson ki, amely jogszerű,
határokon átnyúló hozzáférést biztosít a javaslatban említett intézmények által működtetett
digitális könyvtárakban vagy archívumokban fellelhető árva művekhez, amennyiben a
könyvtárak és az archívumok e műveket elvben közérdekű feladataik ellátása érdekében
használják fel.

A Parlament (előadó: Lydia Geringer de Oedenberg, S&D, Lengyelország) és a Tanács
közötti egyeztetések alapján létrejött irányelv az árva művek meghatározására vonatkozó
szabályokat tartalmaz. Kimondja, hogy az a kulturális szervezet, amely a művet digitalizálni
kívánja és hozzáférhetővé szeretné tenni, köteles gondos kutatást végezni a szerzői jog
jogosultjának kilétét illetően. E kutatás során különböző forrásokat, például adatbázisokat és
nyilvántartásokat kell igénybe vennie. A könyvkiadás területén működő egyik ilyen eszköz
az ARROW, azaz az árva művekkel kapcsolatos jogosultsági információk hozzáférhető
nyilvántartása. Remélhetőleg más ágazatokban is létrehoznak majd jogosultsági
információkat tartalmazó hasonló központi adatbázisokat. Ezzel jelentősen egyszerűbbé és
ésszerűbbé válna a megbízható gondos kutatás elvégzése.

Másodszor az irányelv úgy
rendelkezik, hogy ha a gondos
kutatás nyomán nem derül fény a
szerzői jog tulajdonosának kilétére
vagy hollétére, a művet árva műként
el kell ismerni. Ez a jogállás ezt
követően kölcsönös elismerés révén
az Európai Unió egészében érvényes.
Ebből következik, hogy egy adott mű
árva művé nyilvánítását követően azt
az Európai Unió egész területén
ekként kell elismerni, és azt az
szervezetek minden tagállamban online elérhetővé tehetik. Az irányelv továbbá előirányozza
egy valamennyi elismert árva művet tartalmazó egységes európai nyilvántartás létrehozását,
amelyet a BPHH készítene el és üzemeltetne.

Harmadszor az irányelv meghatározza az árva művek megengedett felhasználási módjait. A
kedvezményezett szervezetek a közérdekű feladataik ellátásához kapcsolódó célokra

140 Az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre
irányuló javaslat (COM(2011)0289).
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felhasználhatják az árva műveket. A köz- és magánszféra közötti partnerségi
megállapodásokat köthetnek gazdasági szereplőkkel, és az árva művek felhasználásából
bevételre tehetnek szert, hogy fedezni tudják a digitalizálás költségeit.

Az irányelv ezenfelül olyan mechanizmusról is rendelkezik, amelynek keretében a
felbukkanó jogosultak érvényesíthetik szerzői jogaikat, megszüntetve ezáltal az árvamű-
jogállást.

Az irányelvet még az azt támogatók közül is számos képviselő bírálta, amiért nem kellően
ambiciózus. A felbukkanó jogosultak kártérítésével kapcsolatos felelősség kockázata a részt
vevő intézmények kereskedelmi jellegű bevételeire vonatkozó tilalommal együtt túlságosan
kockázatossá teheti az árva művek használatát a könyvtárak és az archívumok számára.

Közös jogkezelés

A szerzői jog egyik alapelve értelmében az irodalmi, képzőművészeti, zenei és más eredeti
alkotások szerzőit, valamint a szomszédos jogok jogosultjait műveik felhasználásának
engedélyezése vagy tilalma tekintetében kizárólagos jogok illetik meg. A szerzők és a
szomszédos jogok jogosultjai e jogokat egyénileg vagy közösen is gyakorolhatják. Egyéni
jogérvényesítés esetén a jogosult közvetlenül tárgyal az oltalom alatt álló mű kereskedelmi
felhasználójával. Közös jogérvényesítés esetén a jogosultak közös jogkezelő szervezetet
bíznak meg azzal, hogy saját jogaikat a nevükben kezelje és ezáltal védje az érdekeiket.

A szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos egyéni joggyakorlás összetett, és bizonyos
felhasználások tekintetében (pl. zeneművek nyilvános előadása) rendkívüli nehézségekkel
járhat. Ezenfelül az új technológiák rohamos fejlődése miatt az egyéni joggyakorlás sok
esetben már nem célravezető. Az egyéni joggyakorlást jellemző gyakorlati nehézségek
indokolták a közös jogkezelő szervezetek létrehozását.

A szerzői joghoz hasonlóan a közös jogkezelés is hagyományosan a területi hatály elvén
alapul. Ebből következik, hogy a közös jogkezelő szervezet – a területe szerinti nemzeti
szabályok alapján és e terület határain belül – egy jogtulajdonosi kategória egésze
tekintetében végzi a jogdíjak kezelését, ellenőrzését, beszedését és szétosztását. A legtöbb
közös jogkezelő szervezet fennállása annak köszönhető, hogy nemzeti, területi alapon
jogokat ruháztak vagy bíztak rájuk, és néhány esetben ehhez kormányzati engedély is társul.

Különösen a zeneiparban a közös jogkezelő szervezetek általában multirepertoár
engedélyeket adnak ki, de csak egy országra vonatkozóan. A közös jogkezelő szervezetek
gyakran kötnek kétoldalú megállapodásokat más országok ilyen szervezeteivel, hogy ily
módon biztosítsák repertoárjuk kölcsönös képviseletét. E megállapodások értelmében
mindegyik közös jogkezelő szervezet jogosult arra, hogy a székhelye szerinti országban nem
csupán saját tagjai repertoárjára, hanem a társult közös jogkezelő szervezetek repertoárjára is
kiadjon engedélyeket. A kereskedelmi felhasználók így egyetlen közös jogkezelő
szervezettől kaphatnak a helyi és a nemzetközi repertoárra vonatkozó, azoknak a jogkezelő
szervezet helye szerinti ország területén történő felhasználására jogosító engedélyt.

A szerzői és szomszédos jogok területi jellegéből fakadóan a közös jogkezelő szervezetek
saját nemzeti területükön a gyakorlatban többnyire monopolhelyzetben vannak. Mivel a
monopóliumok a visszaélések kockázatát rejthetik magukban, például rendkívül magas
licencdíjakat eredményezhetnek, a felhasználók és a jogtulajdonosok általában egyaránt a
díjszabások, a költségmegosztás és a jövedelemelosztás fokozott átláthatóságát
szorgalmazzák.

A közös jogkezelés uniós szinten mindezidáig igen mellőzött téma volt. Noha a szerzői és
szomszédos jogokról szóló uniós irányelvek utalnak a közös jogkezelésre, az ilyen
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jogkezelés feltételeit nem szabályozzák. A közös jogkezelés szabályozása tehát a tagállamok
feladata. A jogokból származó bevételek hűtlen kezelése és a hosszú késéssel történő
kifizetések esetei azt jelzik, hogy javítani kell a közös jogkezelő szervezetek működését.

A Bizottság 2012 júliusában irányelvre irányuló javaslatot141 terjesztett elő, amelyben
valamennyi ágazat tekintetében a közös jogkezelés vonatkozó általános rendelkezéseket,
valamint az online zeneszolgáltatások több országra kiterjedő engedélyezésére vonatkozó
egyedi rendelkezéseket fogalmaz meg.

Míg a Parlament és a Tanács belső tanácskozásai egy évig tartottak, addig a litván elnökség
és a Jogi Bizottság Marielle Gallo (EPP, Franciaország) irányítása alatt álló tárgyalócsoportja
kevesebb mint hat hónapos egyeztetést követően megállapodásra jutott.

Az új irányelv számos reformot vezet be a közös jogkezelő szervezetek jelenlegi rendszerét
illetően. Az irányelv a szerzői és szomszédos jogok közös jogkezelő szervezetek általi
kezelése megfelelő működésének biztosításához szükséges követelményeket határozza meg.
Meghatározza továbbá a szerzők zeneművei online felhasználásának közös jogkezelő
szervezetek általi, több területre érvényes engedélyezésére vonatkozó követelményeket is. Ez
nem csupán a közös jogkezelő szervezetek jogosultakkal szembeni tevékenységét, hanem az
ilyen szervezetek irányítását és felügyeletét is érinti.

A jogtulajdonosoknak a jogok vagy alkotások egy adott csoportja tekintetében jogukban áll
kiválasztani egy, az állampolgárságuk vagy lakóhelyük/székhelyük szerinti országon kívüli
közös jogkezelő szervezetet. Az irányelv továbbá több rendelkezést is tartalmaz a közös
jogkezelő szervezet által a jogtulajdonos számára nyújtott tájékoztatásra vonatkozóan, és
előírja, hogy legkésőbb 9 hónappal a jogdíjak beszedése szerinti pénzügyi év végét követően
teljesíteni kell azok kifizetését a jogtulajdonos részére.

A több területre érvényes engedélyezést illetően az irányelv elsőként előírja, hogy a közös
jogkezelő szervezet akkor adhat ki ilyen engedélyeket, ha megfelel bizonyos feltételeknek,
így például képes pontosan azonosítani a művek felhasználását. Felsorolja ezenkívül a
jelentéstételi és átláthatósági követelményekkel kapcsolatos kötelezettségeket. A saját
repertoárjuk vonatkozásában több területre érvényes engedélyeket kiadó közös jogkezelő
szervezetek kötelesek elfogadni egy másik közös jogkezelő szervezet arra irányuló kérését,
hogy azonos feltételekkel vállalják az utóbbi szervezet repertoárjának több területre érvényes
engedélyezését.

Az irányelv megfelelő vitarendezési eljárások alkalmazását is előírja a közös jogkezelő
szervezetek és a szolgáltatásaikat igénybe vevő felhasználók között. A tagállamoknak saját
vitarendezési jogszabályaikban biztosítaniuk kell, hogy a vitatott díjösszeggel kapcsolatos
végleges és visszavonhatatlan bírósági vagy vitarendezési szerv által hozott határozat
meghozataláig a felhasználók egy letéti számlára ideiglenes díjat fizessenek be.

Üreshordozó-jogdíj142

Az üreshordozó-jogdíjak felvevőkészülékek és üres adathordozók után fizetendő összegek
néhány olyan tagállamban, amely kötelező kivételt vezetett be a magáncélú többszörözésre.
Az Econlaw (2007) szerint az Európai Unióban 2006-ban a digitális eszközök és

141A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon
történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslat (COM(2012)0372).
142 Az Európai Parlament 2014. február 27-i állásfoglalása a magáncélú többszörözési jogdíjakról
(2013/2114(INI))
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adathordozók eladásaiból 453 millió euró gyűlt össze üreshordozó-jogdíj címén.143 Az
üreshordozó-jogdíjak tehát jelentős bevételi forrást képeznek a szerzőijog-tulajdonosok
számára. Ez a fontos és érzékeny téma régóta vita tárgyát képezi az Unióban, amelyre a
tagállamok különféle megoldásokat alkalmaztak, és amelyet európai szinten különböző
módokon próbálták kezelni.

2011. május 24-én a Bizottság „A
szellemitulajdon-jogok egységes piaca –
A kreativitás és az innováció ösztönzése
Európában a gazdasági növekedés
elősegítése [...] céljából” címmel
közleményt144 adott ki. A közlemény az
egységes digitális piacon a szerzői jogok
átfogó rendszere létrehozásának egyik
elemeként az üreshordozó-jogdíjakkal
kapcsolatos közvetítési folyamatot
irányzott elő azzal a céllal, hogy

meghatározza az üreshordozó-jogdíjakat
szabályozó mechanizmusok uniós szintű
harmonizációjával és az uniós szintű
átfogó jogalkotási fellépés 2012-ig
történő előkészítésével kapcsolatos lehetséges megközelítéseket. 2012-ben az üreshordozó-
jogdíjak kérdése a Bizottság által kezdeményezett és António Vitorino, egykori biztos által
vezetett iparági közvetítési folyamat tárgyát képezte.  A Bizottság az egységes digitális
piacon megjelenő tartalomról szóló, 2012. december 18-i közleményében145 közölte, hogy a
közvetítő 2013 elején több ajánlást is előterjeszt majd. 2013. január 31-én a közvetítési
folyamat eredményeit „A magáncélú többszörözési és reprográfiai jogdíjakkal kapcsolatos
közvetítés nyomán született ajánlások” című dokumentumban foglalták össze. A Bizottság
közleményében előirányzottak szerint ezen ajánlások alapján kell megállapítani, hogy milyen
nyomon követési intézkedésekre lesz szükség.

Az üreshordozó-jogdíjak kérdése szorosan kapcsolódik az információs társadalomban a
szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május
22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (az információs társadalomról
szóló irányelv), amely az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában kimondja, hogy a
tagállamok a többszörözési jog alól kivételeket és korlátozásokat állapíthatnak meg bármely
hordozón természetes személy által magáncélra végzett többszörözés tekintetében, feltéve,
hogy a jogosultak „méltányos díjazásban” részesülnek. A Bizottság 2011. és 2012. évi
közleményeiben utalt az említett irányelv, illetve kivételek és korlátozások lehetséges
felülvizsgálatára. Ezenfelül az üreshordozó-jogdíjak kérdése – különösen a kivetésük és a
fizetés alakulása határokon átnyúló műveletek esetén – nehéznek bizonyult, és az elmúlt
években több ügyet vittek a Bíróság elé146.

143 A Bizottság 2011. május 24-i közleménye: A szellemitulajdon-jogok egységes piaca – A kreativitás és az
innováció ösztönzése Európában a gazdasági növekedés elősegítése, minőségi munkahelyek teremtése, valamint
kimagasló színvonalú termékek és szolgáltatások biztosítása céljából, 12. o.
144 COM(2011)0287.
145 COM(2012)0789.
146 Lásd a következő ügyekben hozott ítéleteket: C-457/08. sz. Padawan kontra SGAE ügy (EBHT 2010., I-
10055. o.), C-462/09. sz. Stichting de Thuiskopie kontra Opus ügy (EBHT 2011., I-5331.), valamint több újabb
még folyamatban lévő ügyet (pl.: C-457/11, C-460/11. sz. VG Wort kontra Kyocera Mita és társai ügy, C-
521/11. sz. Austro Mechana kontra Amazon ügy, C-314/12. sz. Constantin Filmverleih kontra UPC Telekabel

Françoise Castex (S&D, FR) alelnök, az
üreshordozó-jogdíjakról szóló jelentés előadója
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Ezzel összefüggésben a Jogi Bizottság (előadó: Françoise Castex, S&D, Franciaország)
saját kezdeményezésű jelentést dolgozott ki, amelyet élénk bizottsági vitát követően a
plenáris ülés végül módosítás nélkül fogadott el147. A jelentés komoly ellentmondást szült,
mivel az üreshordozó-jogdíjak alkalmazási körét a számításifelhő-szolgáltatásokra is ki
kívánta terjeszteni.

Egyezmény a látássérültekre vonatkozó szerzői jogi kivételekről
A 2010/48/EK tanácsi határozat148 értelmében az Uniót 2011. január 22. óta kötik a
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény előírásai, és annak
rendelkezései az uniós jogrend szerves részét képezik.

A Tanács 2012. november 26-án felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Unió nevében
tárgyalásokat folytasson a Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) a nyomtatott
szöveg olvasásában akadályozott személyek könyvekhez való hozzáférésének javításáról
szóló nemzetközi megállapodásról.

A Jogi Bizottság (előadó: Ewa Lichtenberger, Zöldek, Ausztria) szorosan figyelemmel
kísérte a tárgyalásokat, és több ízben meghallgatta Michel Barnier biztost. A bizottság
kifejezetten kérte az Európai Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet a WIPO-
szerződés tervezetének egyes olyan cikkeire, amelyek szükségessé tehetik, hogy a
látássérültek szervezetei a letelepedésük helye szerintitől eltérő országokban ellenőrizzék,
mely könyvek szerezhetők be „kereskedelmi forgalomban” hozzáférhető formátumban,
illetve amelyek a kizárólag vakok szervezetein keresztül történő nemzetközi forgalmazás
előírásával megakadályozhatják, hogy a látássérültek szervezetei a hozzáférhető formátumú
könyveket közvetlenül elküldjék más országokban élő vakok részére.

A Jogi Bizottság attól tartott, hogy e javasolt rendelkezések megnehezíthetik a látássérült
személyek számára a hozzáférhető formátumú könyvek beszerzését, és felkérte a tárgyalókat,
hogy e fontos szempontokat helyezzék előtérbe.

A 2013. június 17. és 28. között megrendezett marrakesh-i diplomáciai konferencia
keretében folytatott és a Parlament észrevételeit is figyelembe vevő tárgyalások a vakok,
látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek megjelent művekhez való
hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrakesh-i egyezmény (a továbbiakban: a
marrakesh-i egyezmény) 2013. június 27-i elfogadásával sikeresen zárultak.

A marrakesh-i egyezmény olyan nemzetközi szabályokat állapít meg, amelyek biztosítják,
hogy a szerzői jog tekintetében nemzeti szintű korlátozásokat, illetve kivételeket
alkalmazzanak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen
személyek javára, továbbá lehetővé teszik a hozzáférhető formátumú, szerzői jogi
korlátozások vagy kivételek mellett megjelent művek nemzetközi cseréjét. Az egyezmény
elfogadását követően egy évig áll nyitva aláírásra bármely jogosult fél számára.

2013. december 20-án a Bizottság az aláírásra irányuló javaslatot149 nyújtott be a Tanácshoz.
2014. április 14-én a Tanács határozatot fogadott el az aláírásról. Az Unió 2014. április 30-án
aláírta az egyezményt.

ügy, C-463/12. sz. Copydan Bandkopi kontra Nokia ügy, C-435/12. sz. ACI Adam és társai kontra Stichting de
Thuiskopie ügy).
147 Az Európai Parlament 2014. február 27-i állásfoglalása a magáncélú többszörözési jogdíjakról
(2013/2114(INI)).
148 A Tanács 2010/48/EK határozata (2009. november 26.) a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.)
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A Bizottság jelenleg az egyezmény megkötésére vonatkozó határozatra irányuló javaslaton
dolgozik, szem előtt tartva, hogy a marrakesh-i egyezmény betartásához szükség lesz az
uniós vívmányok módosítására. A javaslat jogalapját az EUMSZ 114. és 207. cikke,
valamint 218. cikkének (5) bekezdése alkotja, ami azt jelenti, hogy vegyes megállapodás
készül, amelyet az Uniónak és tagállamainak egyaránt ratifikálniuk kell.

Az egyezmény megkötéséhez a következő Parlamentnek hozzá kell járulnia.

Az audiovizuális előadásokról szóló szerződés
Az audiovizuális előadásokról szóló szerződést az audiovizuális előadások védelméről szóló,
2012. június 20. és 26. között Pekingben megrendezett diplomáciai konferencián fogadták el
(a továbbiakban: a pekingi szerződés). A szerződés az audiovizuális előadások előadóinak
szellemi tulajdonhoz fűződő jogait szabályozza.

A szerződés az audiovizuális felvételen rögzített előadásaik tekintetében négyféle gazdasági
jogot biztosít az előadóművészek számára: a sokszorosítás jogát, a terjesztés jogát, a
kölcsönzés jogát és a nyilvánossághoz közvetítés jogát. A felvételen nem rögzített (élő)
előadások tekintetében a szerződés háromféle gazdasági jogot biztosít az előadóművészek
számára: a közvetítés jogát (a továbbközvetítés kivételével), a nyilvánosság számára történő
hozzáférhetővé tétel jogát (kivéve, ha az előadás már maga is sugárzott előadás) és a rögzítés
jogát.

A szerződés értelmében az előadóművészeket személyhez fűződő jogok is megilletik, többek
között hogy előadásainak előadójaként feltüntessék (kivéve, ha az előadás felhasználási
módja ennek mellőzését elkerülhetetlenné teszi); valamint hogy tiltakozzon előadásainak
minden olyan torzítása, megcsonkítása, vagy egyéb megváltoztatása ellen, amely
veszélyeztetheti a hírnevét, az audiovizuális felvételen rögzített előadások jellegének
figyelembevételével.

2013. március 4-én a Bizottság a Tanács felhatalmazását kérte ahhoz, hogy az Unió nevében
aláírja a pekingi szerződést150. A Tanács megadta a felhatalmazást, és az aláírásra 2013.
június 19-én került sor. A szerződést a legtöbb tagállam is aláírta.

Az audiovizuális előadóművészek védelme nagyrészt uniós szinten összehangoltan történik,
és a szerződés ratifikálása elvben nem teszi szükségessé a meglévő uniós vívmányok
módosítását. A szerződést az Uniónak és valamennyi tagállamának alá kell írnia és
ratifikálnia kell.

A szerződés megkötéséhez a következő Parlamentnek hozzá kell járulnia.

Szerzői jogi reform
Az Európai Bizottság 2013 decemberében nyilvános konzultációt indított. A konzultáció
során felkérte az érdekelt feleket, hogy osszák meg az egységes digitális piacon megjelenő
tartalomról szóló közleményben meghatározott, következő területekkel kapcsolatos
véleményüket: területi hatály az egységes piacon; harmonizáció, korlátozások és szerzői jogi
kivételek a digitális korban; az uniós szerzői jogi piac szétaprózottsága; az eredményesebb és
hatékonyabb végrehajtás lehetőségei a végrehajtás legitimitásának egyidejű megerősítésével

149 Javaslat tanácsi határozatra a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek
megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrakesh-i egyezménynek az Európai Unió
nevében történő aláírásáról (COM(2013)926).
150 A WIPO audiovizuális előadásokról szóló szerződésének az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló
tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2013)0109).
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a szerzői jogi reform tágabb összefüggésében. A következő parlamenti ciklusban átfogó
szerzői jogi reform várható.

4.3. A szellemi tulajdonjogok érvényesítését célzó intézkedések

Saját kezdeményezésű jelentés a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről
A Jogi Bizottságnak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének
megerősítéséről szóló jelentését (előadó: Marielle Gallo)151 a szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok belső piaci érvényesítésének megerősítéséről szóló bizottsági közleményre152 válaszul
dolgozta ki. A jelentés hangsúlyozta, hogy a területi hatály elvét a belső piac létrehozása és a
technológiai fejlődés nyomán kialakult új nézőpontból kell vizsgálni és értelmezni.
Megállapította, hogy a szerzői jogok által védett alkotások és felvett előadások engedély
nélküli fájlmegosztásának hatalmas növekedése és a legális online kínálat hiánya egyre
súlyosabb problémát jelent az európai gazdaság számára a munkalehetőségek, valamint az
iparág és a kormányzat bevételei szempontjából.

Ezenkívül a területi hatály az Unióban a
közös jogkezelés alapjául is szolgál, amely
hagyományosan egy országra érvényes, de
multirepertoár engedélyezési
megállapodások formáját öltötte,
különösen a zeneiparban, és a
gyakorlatban akadályozta az ilyen művek
valamennyi uniós országban történő
terjesztését, valamint hozzájárult az uniós
közös jogkezelő szervezetek nemzeti
monopolhelyzetének megszilárdításához.

Jelentésében ezért a Parlament felszólította
a Bizottságot, hogy a jogbiztonság
szavatolása érdekében sürgősen
foglalkozzon a több területre érvényes
engedélyek kérdésével és vizsgálja felül a

jogok határokon átnyúló kezelésének kérdését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a
technológiai semlegesség alapján javítani kell az engedélyek odaítélésének rendszerét,
mégpedig oly módon, hogy a tagállamok a jogok kezelésének rugalmas, hatékony és
átlátható, valamint az új technológiákhoz igazítható rendszerével rendelkezzenek.

A Parlament ezenfelül kérte a Bizottságot, hogy teljes körűen tájékoztassa őt a hamisítás
elleni kereskedelmi megállapodásról (ACTA) folyó tárgyalásokról, és biztosítsa, hogy az
ACTA rendelkezései teljes mértékben megfeleljenek a szellemi tulajdonjogokkal és az
alapvető jogokkal kapcsolatos uniós vívmányoknak.

BPHH

A Jogi Bizottság felel a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) – azaz a valamennyi
tagállamban érvényes védjegyek és formatervezési minták lajstromozásáért felelős uniós
szerv – tevékenységeinek ellenőrzéséért. A 7. parlamenti ciklusban a bizottság több ízben
folytatott eszmecserét a BPHH elnökével, António Campinos-szal, aki tájékoztatta a

151 Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci
érvényesítésének megerősítéséről (2009/2178(INI)).
152 COM(2009)0467.

Marielle Gallo (EPP, FR), a szellemi tulajdonhoz
fűződő jogok belső piaci érvényesítésének
megerősítéséért felelős előadó
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képviselőket a BPHH tevékenységi területein történt fejleményekről. A megbeszélések
középpontjában az online szolgáltatások bővítése és a digitális átállás, a munkamódszerek
minőségének javítása, a díjcsökkentés, a hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással
foglalkozó uniós megfigyelőközpontnak a BPHH-hoz történő áthelyezése és az uniós
védjegy reformja állt.  2013. november 25-én Campinos elnök benyújtotta a bizottság részére
a BPHH „A szellemi tulajdon megítélése, valamint az azzal kapcsolatos tudatosság és
magatartás az európai polgárok körében” (The European citizens and intellectual property:
perception, awareness and behaviour) című tanulmányát.

A bizottság tagjai ezt követően 2011. október 17-én munkalátogatást tettek a BPHH-nál a
spanyolországi Alicantéban.

A szellemi tulajdoni jogsértések uniós megfigyelőközpontja
A hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós megfigyelőközpont 2009-ben
jött létre azzal a céllal, hogy összegyűjtse a hamisítás és a kalóztevékenység gazdasági és
társadalmi hatásaival kapcsolatos adatokat és azokról beszámoljon, valamint olyan
platformként szolgáljon, amelynek révén a nemzeti hatóságok és az érdekeltek képviselői
megoszthatják egymással az elképzeléseiket és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos
szakértelmüket.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok belső piaci érvényesítésének megerősítéséről szóló
jelentésében153 a Jogi Bizottság felkérte a Bizottságot, hogy tisztázza a hamisítással és a
szerzői jogi kalózkodással foglalkozó megfigyelőközpontnak adott megbízásokat, és alakítsa
olyan eszközzé a megfigyelőközpontot, amely a bizonyítékalapú és eredményorientált
politikák kidolgozása érdekében lehetővé teszi a szellemi tulajdonjogok megsértésével
kapcsolatos adatok összegyűjtését és kicserélését.

2011. május 24-én a Bizottság a megfigyelőközpont feladatkörének bővítését célzó
javaslatot154 terjesztett elő, amelynek értelmében az a tudatosságnövelő kampányok
tervezését és szervezését, a végrehajtó hatóságoknak szóló megfelelő képzési intézkedések
biztosítását, az innovatív végrehajtási és felderítési rendszerekkel kapcsolatos kutatást,
valamint a nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal a kapacitásépítés terén
folytatott nemzetközi együttműködés koordinációját is magában foglalná. Mivel az új
feladatokhoz szakértelmet, erőforrásokat és technikai eszközöket felölelő fenntartható
struktúrára volt szükség, a Bizottság javasolta, hogy a megfigyelőközpont feladataival a
BPHH-t bízzák meg.

A Parlament (előadó: Antonio Masip Hidalgo, S&D, Spanyolország) és a lengyel elnökség
közötti egyeztetések rendkívül gyorsan lezajlottak, és 2011 decemberében megállapodással
zárultak. A megállapodás egyik elemeként a megfigyelőközpont nevét megváltoztatták, így
az a hamisítással és a szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós megfigyelőközpont helyett
a szellemi tulajdoni jogsértések megfigyelőközpontja nevet kapta.

A rendeletet 2012 tavaszán tették közzé155; a megfigyelőközpont azóta már megkezdte
tevékenységét és rendesen működik, egyre több találkozót szervez, valamint egyre nagyobb

153 Lásd fent.
154 A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok védelmével kapcsolatos egyes feladatokkal, köztük a közigazgatási és a magánszektor hamisítással és a
szerzői jogi kalózkodással foglalkozó uniós megfigyelőközpont képviselőiként történő összehívásával való
megbízásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0288).
155 Az Európai Parlament és a Tanács 386/2012/EU rendelete (2012. április 19.) a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével kapcsolatos
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területen tevékenykedik. A köz- és magánszféra képviselőinek találkozóin kívül, amelyeken
a Jogi Bizottság tagjai is részt vesznek, négy munkacsoport jött létre, amelyek a jogi
kérdésekért, a végrehajtásért, a statisztikai és gazdasági ügyekért, illetve a nyilvánosság
tájékoztatásáért felelnek.

Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA)

Az ACTA a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó nemzetközi normák
meghatározását célzó többoldalú szerződés. 2008. június 3-án megkezdődtek a tárgyalások
az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán,
Kanada, a Koreai Köztársaság, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapúr és Új-Zéland közötti,
hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásról. A megállapodást 2010. november 15-én
kötötték meg, és a szövegét 11 tárgyalási fordulót követően november 25-én parafálták.

Az Unió 2012. január 6-án írta alá a megállapodást. 2012. február 2-án a Tanács a Parlament
jóváhagyását kérte a Szerződés megkötéséhez.

Az ACTA a tárgyalási folyamat és annak tartalma szempontjából is ellentmondásos volt. Az
a döntés, hogy a szövegtervezetet annak 2010 közepén történő nyilvánosságra hozataláig
titokban tartják, jelentősen rontotta a megállapodással kapcsolatos megértést és a
közvélemény iránta tanúsított támogatását156.

Számos kérdés érdemi aggályokat vetett fel, úgymint az ACTA alapvető emberi jogokra és a
magánéletre gyakorolt esetleges kedvezőtlen hatásai; az a lehetőség, hogy kötelezővé teszik
a megállapodást megsértő fogyasztók internet-hozzáférésének megszüntetését; a
megállapodást sértő tartalmakat közvetítő internetszolgáltatók felelősségének megállapítása,
valamint az ACTA-nak az Európában és harmadik országokban a gyógyszerekhez való
hozzáférésre gyakorolt lehetséges káros hatásai.

A titoktartást célzó törekvések ellenére az a javaslatok, értékelések és
megállapodástervezetek kiszivárgott szövegei heves vitát váltottak ki ACTA-ról, és ez a
titkolózás azt a gyanút keltette, hogy az ACTA jelentős változást hoz a részes országok
jogában, és jóval túlmutat a TRIPS-megállapodás hatályán.

Több bizottsággal együtt a Jogi Bizottság is benyújtotta véleményét (előadó: Marielle Gallo,
EPP, Franciaország) a Nemzetközi Idegenforgalmi Bizottságnak az ACTA Európai Unió
nevében történő, Tanács általi megkötéséről. Az első véleményben megfogalmazott ajánlás
szerint javasolni kellene, hogy a felelős bizottság jelentésében kedvező határozatot
fogalmazzon meg. Az előadó ajánlását azonban 10 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal és 2
tartózkodással elutasították.

Az ACTA jóváhagyásával kapcsolatos vita során az Európai Parlament soha nem látott
mértékű közvetlen lobbitevékenységet tapasztalt több ezer uniós polgár részéről, akik utcai
demonstrációkon, európai parlamenti képviselőkhöz írt e-mailben és képviselői hivatalokhoz
intézett telefonhívásokban követelték az ACTA elutasítását.  A Parlament világszerte 2,8
millió polgár által aláírt petíciót is kapott, amelyben a megállapodás elutasítására szólították
fel.

2012. február 22-én az Európai Bizottság az Európai Bíróság véleményét kérte az ACTA-nak
az uniós joggal való összeegyeztethetőségéről, különös tekintettel az alapvető uniós emberi
jogokra és szabadságokra.

feladatokkal, ideértve a közszféra és a magánszektor képviselőinek a szellemi tulajdoni jogsértések európai
megfigyelőközpontjaként történő összehívásával való megbízásáról.
156 Lásd a B. Tematikus Osztály „The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): an assessment” (A
hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA): értékelés) című tanulmányát.



Jogi Bizottság

57

Az Európai Parlament azonban még a bírósági vélemény elkészülte előtt, 2013. július 4-én
elsöprő többséggel elutasította az ACTA-t157. A Parlament első alkalommal élt a Lisszaboni
Szerződésben számára biztosított jogkörrel, hogy elutasítson egy nemzetközi kereskedelmi
megállapodásokat. 478 európai parlamenti képviselő szavazott az ACTA ellen, 39-en
támogatták, 165-en pedig tartózkodtak.

Európai egyezmény a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi
védelméről
A Tanács és az Európai Parlament 1998. november 20-án elfogadta a feltételes hozzáférésen
alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló 98/84/EK irányelvet. Az
irányelv az Európai Unió egészére vonatkozó közös jogi keretet hozott létre a térítéses
televíziós szolgáltatásokhoz való illetéktelen hozzáférést biztosító jogellenes eszközökkel
szemben, valamint e szolgáltatások hatékony védelme érdekében. Ez a védelem egyaránt
kiterjed a hagyományos televíziós és rádiós műsorszolgáltatásra, valamint az interneten
keresztül történő átvitelre. Az irányelv elsődleges célja az volt, hogy jogi védelmet
biztosítson minden olyan szolgáltatásnak, amelynek esetében a díjazás feltételes
hozzáférésen alapul, azaz a védett szolgáltatáshoz való hozzáférés előzetes egyedi
engedélytől függ.

Az Európa Tanács 1999-ben elkezdte egy európai egyezmény megfogalmazását a feltételes
hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelmére vonatkozóan. Különösen
szükségesnek bizonyult az említett szolgáltatások kiterjedt és eredményes védelme. Számos,
az Európai Unión kívüli európai állam jelenthet menedéket a feltételes hozzáférésen alapuló
szolgáltatásokra irányuló kalózeszközök kifejlesztéséhez és terjesztéséhez, amennyiben ezen
országok jogi rendszere nem ír elő szankciókat erre a különös kalóztevékenységre
vonatkozóan. Ezért szükségesnek bizonyult kiterjeszteni a 98/84/EK irányelv rendelkezéseit,
valamint egy közös és hatékony, európai szintű keretet létrehozni az érintett szolgáltatások
védelme érdekében. Ezért a Tanács 1999. június 22-i határozatával felhatalmazta a
Bizottságot, hogy az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytasson az egyezménnyel
kapcsolatban. A Bizottság számára meghatározott tárgyalási irányelvek célja annak
biztosítása volt, hogy az európai egyezmény illeszkedjen a 98/84/EK irányelvben szereplő
fogalommeghatározásokhoz és intézkedésekhez, továbbá, hogy a két jogi eszköz a lehető
legteljesebb mértékben összeegyeztethető legyen.

A tárgyalások sikeresek voltak, és a 2001. január 24-én elfogadott egyezmény teljes
mértékben összeegyeztethető a 98/84/EK irányelvvel. Az egyezmény alapvetően a 98/84/EK
irányelv rendelkezéseit veszi át, és ezáltal a 98/84/EK irányelvben meghatározottakkal
azonos jogellenes tevékenységek ellen nyújt védelmet a feltételes hozzáférésből álló vagy
azon alapuló rendszerek számára. A két szöveg szövegezése helyenként kis mértékben eltér.
Például az egyezmény nem kizárólag a jogellenes eszközök gyártását, hanem azok
előállítását is jogellenesnek nyilvánítja. Hasonlóképpen a jogellenesnek minősített
tevékenységekre vonatkozó szankciók meghatározása is egyértelműbb, mivel az egyezmény
büntetőjogi, igazgatási vagy egyéb szankciókat ír elő. Azonban a 98/84/EK irányelv
rendelkezéseihez hasonlóan a szankcióknak arányosaknak, visszatartó erejűeknek és
hatásosaknak kell lenniük. Következésképpen az Európa Tanács egyezményének szövegében
található eltérések nem módosítják az uniós irányelv tartalmát és hatáskörét.

157 Az Európai Parlament 2012. július 4-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és tagállamai, valamint az
Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói
Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni
kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló
tervezetről (2011/0167(NLE)).



Jogi Bizottság

58

Az egyezmény aláírása nyitva áll az Európai Unió számára. Továbbá az egyezmény 11.
cikkének (4) bekezdése kifejezetten előírja, hogy azok a Felek, amelyek tagjai az Európai
Közösségnek, egymással fenntartott kapcsolataik vonatkozásában a Közösség szabályait
alkalmazzák, vagyis csak abban az esetben alkalmazzák az ebből az egyezményből eredő
szabályokat, ha nincs olyan közösségi szabály, amely a szóban forgó különös tárgyban
irányadó. Ez az elválasztó záradék az európai uniós tagállamok javára gondoskodik az uniós
jog elsőbbségéről. A Bizottság a 98/84/EK irányelvről készített, 2008. szeptember 30-án
elfogadott második értékelő jelentésében158 jelezte, hogy az egyezmény Európai Unió általi
aláírása várhatóan szélesebb körű megerősítésre fogja ösztönözni az Európa Tanács
tagállamait, lehetővé téve ezáltal a feltételes hozzáférésen alapuló szolgáltatások jogi
védelmének az EU határain túlmenő kiterjesztését.

Következésképpen a Bizottság azt javasolta a Tanácsnak, hogy írja alá az egyezményt, és
erre vonatkozóan 2010. december 15-én tanácsi határozatra irányuló javaslatot terjesztett elő.
A javasolt határozat jogalapja az EUMSZ 207. cikkének (4) bekezdése, valamint 218.
cikkének (5) bekezdése volt.

A Tanács az EUMSZ 218. cikkének (5) bekezdése mellett az EUMSZ 114. cikkére alapozva
fogadta el határozatát159, a 207. cikk (4) bekezdését, azaz a Bizottság által javasolt másik
jogalapot pedig mellőzte. A Tanács álláspontja szerint az egyezmény célja az volt, hogy
közelítse a szerződő felek jogi szabályozását és ezen belül az uniós tagállamok jogszabályait,
és ezáltal eredményesebben lépjen fel az érintett szolgáltatásokhoz való jogellenes
hozzáférés ellen.

A Bizottság a Parlament támogatásával a határozat megsemmisítése iránti keresetet nyújtott
be arra hivatkozva, hogy az egyezmény célja és tartalma fényében a vitatott határozat
elsősorban a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, és csak érintőlegesen
kapcsolódik a belső piaci politikához. Az EUMSZ 207. cikke (4) bekezdésének alkalmazása
egyúttal azt is jelentette, hogy az egyezmény kizárólagos megállapodás lesz, és ezért azt csak
az Unió írná alá, szemben a tagállami szintű megerősítést is igénylő vegyes megállapodással.

A Bíróság 2013. október 22-i határozata160 megsemmisítette a 2011/853/EU tanácsi
határozatot, annak joghatásait azonban mindaddig fenntartotta, amíg az új, megfelelő
jogalapokra épülő határozat elfogadására hat hónapot meg nem haladó, ésszerű határidőn
belül nem került sor.

Az ítélettel összhangban a Tanács 2014. április 14-én új határozatot fogadott el, és ezúttal
kérte a Parlament jóváhagyását. Az új összetételű Jogi Bizottságnak ezt a határozatot az
elsők között kell elfogadnia.

Üzleti titok

Tág értelemben véve a vállalkozások számára versenyelőnyt biztosító bizalmas üzleti
információ üzleti titoknak tekinthető. Az üzleti titok fogalma magában foglalja a gyártói
vagy ipari, illetve kereskedelmi titkot. Az ilyen információknak az azok jogosultjától eltérő
személyek általi engedély nélküli felhasználása tisztességtelen gyakorlatnak és az üzleti titok
megsértésének minősül.

158 A 2008. szeptember 30-i második jelentés a feltételes hozzáférésen alapuló, vagy abból álló szolgáltatások
jogi védelméről szóló, 1998. november 20-i 98/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról
(COM(2008)0593).
159 A Tanács 2011/853/EU határozata (2011. november 29.) a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló
szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő aláírásáról.
160 A C‑137/12. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (ECLI:EU:C:2013:675).
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A jogrendszertől függően az üzleti titok védelme a tisztességtelen versennyel szembeni
védelem általános fogalmának részét képezi, vagy pedig konkrét rendelkezéseken vagy a
bizalmas információk védelméhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlaton alapul. Egyes
tagállamok nem rendelkeznek erre vonatkozó célzott jogszabállyal.

A szabadalmi oltalom alatt álló találmányoktól vagy a szerzői jogvédelem alatt álló
regényektől eltérően az üzleti titok jogosultja nem rendelkezik kizárólagos jogokkal saját
alkotása felett. A versenytársak és más harmadik felek ezért felfedezhetik, kifejleszthetik és
szabadon felhasználhatják ugyanazt a formulát. Az üzleti titok csak abban az esetben élvez
jogi oltalmat, ha valaki jogellenes eszközökkel (például lopás vagy vesztegetés útján) jutott
hozzá a bizalmas információkhoz.

Az üzleti titok tehát lényegileg különbözik a szellemi tulajdonjogoktól, amelyek
kizárólagosságot biztosítanak. Ennek ellenére védelmüket ugyanazok az okok indokolják,
mint a szellemi tulajdonjogok esetében is, tehát arra azért van szükség, hogy az alkotók
erőfeszítéseinek elismerését biztosítva ösztönözzük az innovációt.

2013. november 28-án a Bizottság az üzleti titokra vonatkozó javaslatot terjesztett elő161. A
javaslat bevezeti az üzleti titok fogalmának közös meghatározását, valamint megnevezi az
üzleti titokkal való visszaélések áldozatai által igénybe vehető jogorvoslati módokat. A
javaslat célja, hogy megkönnyítse a nemzeti bíróságok számára a bizalmas üzleti
információkkal való visszaélések kezelését, az üzleti titkot sértő termékek piacról való
kivonását, valamint az áldozatok számára a jogellenes tevékenységekért járó kártérítéshez
való hozzájutást.

Tekintettel a parlamenti ciklus közelgő végére, a kijelölt előadó (Marielle Gallo, EPP, FR)
úgy döntött, hogy nem készít javaslatot, és a szöveg bizottsági vizsgálatát eszmecserére
korlátozza. A Tanács görög elnöksége azonban rendkívül aktívan foglalkozott az üggyel, és
sikerült általános megközelítést kidolgoznia, amelyet 2014. május 26-án fogadtak el162.

Ez a szellemi tulajdon területén az új képviselők egyik legfontosabb feladata lesz, ráadásul
az Egyesült Államokkal létrehozandó transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről
(TTIP) jelenleg folyó tárgyalásokkal összefüggésben különös jelentőséggel bír.

5. Közigazgatási jog

2010. március 23-án a Jogi Bizottság az uniós
közigazgatási joggal foglalkozó munkacsoportot
hozott létre azzal a céllal, hogy az felmérje a
hatályos uniós közigazgatási jog helyzetét,
második lépésként pedig olyan intézkedéseket
javasoljon, amelyeket a Lisszaboni Szerződés
által bevezetett „nyitott, hatékony és független
igazgatáshoz” kapcsolódó új jogalap, valamint
az Alapjogi Charta 41. cikkében foglalt
megfelelő ügyintézéshez való jog fényében
megfelelőnek tekint.

Arra irányuló döntését követően, hogy munkáját
az uniós intézmények, szervek, hivatalok és

161 A nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével,
felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslat (COM(2013)0813).
162 9870/14. sz. tanácsi dokumentum.

Luigi Berlinguer (S&D, IT), az Európai Unió
közigazgatási eljárási jogáról szóló saját
kezdeményezésű jelentés előadója.
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ügynökségek általi közvetlen uniós igazgatásra korlátozza, a munkacsoport megvizsgálta az
általánosan alkalmazandó uniós közigazgatási jogi rendelkezéseket, például a
dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat, egyúttal azonban konkrétabb
ágazati szabályokkal, például a trösztellenes eljárásokkal is foglalkozott. Megállapította,
hogy az Unió az évek során több ad hoc közigazgatási eljárást dolgozott ki akár jogszabály,
akár nem kötelező erejű jogi eszközök formájában, ennek során azonban nem feltétlenül
vette figyelembe a rendszer egészének koherenciáját, amely így esetenként hiányosságokat
és következetlenségeket rejt, és nem biztosítja az uniós jogalkotók közreműködését.

A munkacsoport gyakorló és tudományos szakemberek, nem kormányzati szervek, valamint
más intézmények, ügynökségek, szervek és hivatalok tagjainak és tisztviselőinek tetemes
szóbeli és írásbeli szakértelmére támaszkodhatott, akik a munkacsoport ülésein ismertették és
megvitatták tájékoztató feljegyzéseiket.

Ezekből a dokumentumokból és az azok alapján a munkacsoporton belül folytatott szakértői
megbeszélésekből, valamint az Európai Parlament és a Leóni Egyetem által (2011. április 27.
és 28. között) közösen szervezett konferencia eredményeiből kiindulva Luigi Berlinguer
vezetésével munkadokumentum készült.

A munkadokumentum konkrétan utalt az uniós intézmények, szervek, ügynökségek és
hivatalok tekintetében kötelező egységes általános közigazgatási jogra irányuló és az
EUMSZ 298. cikkén alapuló jogalkotási kezdeményezés lehetséges kidolgozására, amelynek
középpontjában a közigazgatási eljárás állna, és az uniós közigazgatással való közvetlen
kapcsolataikban a polgárok és a vállalkozások számára a biztonságukat szavatoló minimális
garanciákat biztosítana.

A Jogi Bizottság 2011. november 21-i ülésén jóváhagyta a munkadokumentumot. A
munkacsoport ajánlásainak meghallgatását követően a bizottság úgy döntött, hogy
jogalkotási kezdeményezésű jelentést kér a tárgyban.

Az Európai Unió közigazgatási eljárásáról szóló jogszabályról szóló saját kezdeményezésű
jelentésében (2012/2024(INI) (előadó: Luigi Berlinguer) a Parlament arra kéri a Bizottságot,
hogy az EUMSZ 298. cikke alapján terjesszen elő egy, az uniós intézmények, szervek,
hivatalok és ügynökségek általi közvetlen igazgatásra („uniós igazgatás”) alkalmazandó
közigazgatási eljárásokról szóló rendeletre irányuló javaslatot.

A jogszabálynak a közvetlen uniós igazgatásra kell korlátozódnia, és lex generalis-ként
minden uniós intézményre és az Unió összes tevékenységi területére vonatkoznia kell.

A jelentés ajánlja a helyes közigazgatásra vonatkozó általános elvek kodifikálását,
amelyeknek az Unió közigazgatási intézkedései tekintetében iránymutatásként kellene
szolgálniuk, továbbá minimális számú alapvető eljárási szabály megállapítását, amelyeket az
uniós közigazgatásnak olyan egyedi ügyek kezelésében kellene követnie, amelyben
természetes vagy jogi személy vesz részt félként, valamint más helyzetekben, amikor egy
magánszemély közvetlen vagy személyes kapcsolatba kerül az uniós közigazgatással. E
szabályoknak különösen fokozniuk kell az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, és
növelniük kell a polgárok uniós igazgatásba vetett bizalmát.

Ezen általános elveknek de minimis szabályként kellene működniük olyan esetekben, amikor
nincs lex specialis, és az ágazati eszközökben a személyeknek biztosított garanciák soha nem
nyújthatnának kisebb védelmet, mint a rendeletben biztosítottak.

A parlamenti állásfoglalásra adott válaszában a Bizottság ígéretet tett arra, hogy részletes
helyzetértékelést végez. Valamennyi uniós intézmény tekintetében felméri az aktuális
helyzetet, és ennek alapján megvizsgálja, van-e példa a hatályos jogi keret hiányosságaiból
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vagy gyengeségeiből fakadó hivatali visszásságokra, és ha igen, a jövőben ezek miként
kerülhetők el a legeredményesebben akár általában, akár egy-egy adott intézményt célzó
konkrétabb fellépés útján. E feladat részeként a Bizottság mérlegeli az egyes tagállamokban
alkalmazott megközelítéseket, és egyeztetést folytat tudományos és gyakorló
szakemberekkel és a jogi közösséggel annak érdekében, hogy a kérdés valamennyi
vetületéről mélyreható elemzést készíthessen. A Bizottság minden olyan lehetőséget
fontolóra vesz, amelyekkel megerősíthető a nyitott, hatékony és független uniós igazgatás. A
Bizottság ezenfelül azt is vállalta, hogy a meglévő uniós közigazgatási jogi szövegeket
weboldalán egy központi helyen összegyűjtve elérhetővé teszi.

Az elkövetkező hónapokban várható egy bizottsági közlemény.

A közigazgatási jog kérdésével a bizottság várhatóan a 8. parlamenti ciklusban tovább fog
foglalkozni.

6. Környezeti felelősség és a környezeti bűncselekményekkel
szembeni szankciók

Az eljárási szabályzat VII. melléklete XVI. szakaszának 7. pontja
értelmében a Jogi Bizottság illetékes a környezeti felelősség és a
környezeti bűncselekményekkel kapcsolatos szankciók kérdésében.
A Bíróság két irányadó ítéletét163 és a hatodik parlamenti ciklus során
elfogadott fontos bizottsági jelentéseket164 követően ez az ügy új
lendületet kapott a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után,
amelyben a környezet fenntartható fejlődésének gondolata – amely
már a korábbi Szerződéseknek is központi eleme volt – az EU
alapvető célkitűzései közé emelkedett.

A EUSZ 3. cikkének (3) bekezdése alapján az EU Európa fenntartható fejlődése érdekében
végzett munkája többek között valóban a környezet minőségének magas fokú védelmén és
javításán alapul. Az EUSZ 3. cikkének (5) bekezdése ehhez hozzáfűzi azt, hogy világ többi
részéhez fűződő kapcsolataiban az Uniónak hozzá kell járulnia „a Föld fenntartható
fejlődéséhez” is. A környezetvédelem egyike azoknak a területeknek, amely az EUMSZ 4.
cikkével összhangban az Unió és a tagállamok megosztott hatáskörébe tartozik, és amelyet
be kell építeni az Unió politikáinak és tevékenységeinek meghatározásába és végrehajtásába,
különös figyelmet fordítva azokra, amelyek az EUMSZ 11. cikkével összhangban a
fenntartható fejlődést mozdítják elő. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés XX.
címe (191–193. cikk) teljes egészében a környezetvédelmi politikával foglalkozik. Egészen
pontosan a 191. cikk (2) bekezdése sorolja fel az Unió e területen végrehajtott fellépésének
alapjául szolgáló fő elveket: az elővigyázatosság elvét, a megelőzés elvét, a környezeti károk
elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvét, valamint a „szennyező fizet” elvet.
Ami azonban a legfontosabb, hogy az EUMSZ 192. cikke elismeri a Parlamentnek az Unió
környezetvédelmi politikájának kialakításában betöltött határozottabb szerepét, minthogy a
környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására vonatkozó célkitűzések elérése

163 A C-176/03. sz. Bizottság kontra Tanács ügy (EBHT 2005., I-7879. o.) és a C-440/05. sz. Bizottság kontra
Tanács ügy (EBHT 2007., I-9097. o.).
164 A bizottság A6-0154/2008 sz. jelentése (az Európai Parlament 2008. május 21-i jogalkotási állásfoglalása);
az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi
védelméről (HL L 328., 2008., 28. o.); a bizottság A6-0172/2006 sz. jelentése (a Parlament 2006. június 14-i
állásfoglalása a Bíróság által 2005. szeptember 13-án hozott ítélet (C-176/03 Bizottság/Tanács)
következményeiről (2006/2007(INI))).
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érdekében a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni. Hasonlóképpen rendes jogalkotási
eljárás keretében fogadják el a kiemelt célkitűzéseket felvázoló általános cselekvési
programokat is. Az e programok végrehajtásához szükséges intézkedéseket szintén ezzel az
eljárással kell elfogadni.

A Bíróság fent említett ítélkezési gyakorlatára támaszkodva az EUMSZ 83. cikkének (2)
bekezdése lehetővé teszi a büntetőjogi szankciók alkalmazását, mégpedig azzal a céllal, hogy
az uniós szakpolitikák, köztük a környezetvédelmi politika végrehajtását hatékonyabbá
tegyék. Ez a rendelkezés következőképpen szól: „Ha valamely harmonizációs intézkedések
hatálya alá tartozó területen az Unió politikájának eredményes végrehajtásához
elengedhetetlen a tagállamok büntetőügyekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseinek közelítése, irányelvekben szabályozási minimumokat lehet megállapítani e
területen a bűncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatározására vonatkozóan.
A 76. cikk sérelme nélkül az ilyen irányelveket ugyanazon rendes vagy különleges jogalkotási
eljárás keretében kell elfogadni, mint amely szerint az említett harmonizációs intézkedéseket
elfogadták.” Ez a rendelkezés képezi azt az új jogalapot, amely lehetővé teszi az Unió
számára, hogy a büntetőjog területén is erősítse a tagállami jogszabályok közötti kohéziót,
amennyiben az uniós szakpolitikák eredményeinek javítása érdekében ezt szükségesnek
tartja. Ez különösen igaz a környezeti bűncselekményekkel szembeni szankciók esetében.

A hetedik parlamenti ciklus során a Jogi Bizottság két véleményt fogadott el a
környezetvédelemmel kapcsolatban, amelyeket az Ipari, Kutatási és Energiaügyi
Bizottsághoz intézett.

Az első véleményében165 a bizottság amellett, hogy felhívta a figyelmet az EUMSZ 191.
cikkének (2) bekezdésében említett elővigyázatosság elvére, rámutatott, hogy a kőolaj és
földgáz feltárása és kitermelése során a gazdasági szereplők által okozott kárral kapcsolatos
teljes felelősségnek a „szennyező fizet” elven kell alapulnia. Mivel az EU környezeti
felelősséggel kapcsolatos jogszabályaiban jelenleg sok hiányosság tapasztalható, a bizottság
felkérte az Európai Bizottságot, hogy végezze el a tengeri szénhidrogén-feltárással és -
kitermeléssel kapcsolatos engedélyezési követelmények átfogó felülvizsgálatát, és adott
esetben terjesszen elő uniós szintű harmonizált minimumkövetelményekre vonatkozó
javaslatokat. A bizottság üdvözölte az Európai Bizottság azon szándékát is, hogy
módosításokat kíván javasolni a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvhez azzal
a céllal, hogy annak hatálya kiterjedjen a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben
(2008/56/EK irányelv) meghatározott összes tengervíz tekintetében okozott környezeti
károkra, továbbá üdvözölte a Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy ugyanebben az ügyben
kiterjessze a részvételt az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségre (EMSA) is.
Végezetül a vélemény azt ajánlja, hogy a környezeti felelősségről szóló irányelvben vezessék
be a gazdasági szereplők által nyújtandó kötelező érvényű pénzügyi biztosítékokat, valamint
foglaljanak bele olyan felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket, amelyet a
tagállamok a kőolajfeltárás és -kitermelés engedélyezésekor követelnek meg.

A második véleményt166 egy jogalkotási eljárás keretében fogadták el, fő módosításai pedig a
következőkre irányultak: i. az EUMSZ 191. cikkének (2) bekezdésében említett „szennyező
fizet” elv végrehajtása; ii. a tengeri balesetek felelősének egyértelmű azonosítása bármely
feltárási/kitermelési tevékenység megkezdése előtt; iii. magasabb szintű átláthatóság

165 Vélemény a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonsági kihívásainak kezeléséről (2011/2072(INI)).
Előadó: Eva Lichtenberger.
166 A bizottság PE492.595. sz. véleménye. Az Európai Parlament 2013. május 21-i állásfoglalása a tengeri olaj-
és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek biztonságáról szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (2011/0309(COD)). Előadó: Eva Lichtenberger.
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megteremtése a súlyos balesetekkel kapcsolatos felelősséget illetően a gazdasági szereplők
pénzügyi fedezetével kapcsolatban – amelyet a tagállamok engedélyező hatóságainak
ellenőriznie kell –, továbbá a gazdasági szereplők által a tagállamoknak, harmadik
országoknak és a nyilvánosságnak adott mindenfajta tájékoztatással kapcsolatban is; iv. az
EMSA köteles technikai és tudományos támogatást nyújtani a Bizottságnak és a
tagállamoknak a környezeti kockázatok értékelésében és felmérésében, valamint segíteni a
tagállamoknak a vészhelyzeti reagálási tervek és a helyreállítás előkészítésében és
végrehajtásában; v. a munkavállalói és környezetvédelmi csoportok véleményének beépítése
a súlyos kockázatokról szóló jelentésbe, amely szükséges ahhoz, hogy egy gazdasági
szereplő megkapja az engedélyt a termelő és nem termelő létesítményekre.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság saját
kezdeményezésű jelentésével kapcsolatban a Jogi Bizottság véleményt fogadott el a palagáz-
és palaolaj-kitermelési tevékenységek környezeti hatásairól167. Véleményében a bizottság
hangsúlyozta, hogy az EUMSZ 194. cikke alapján minden tagállamnak jogában áll
meghatározni energiaforrásai kitermelésének feltételeit, választani a különböző
energiaforrások között, valamint megválasztani energiaellátásának általános szerkezetét,
azzal a feltétellel, hogy teljes körűen tiszteletben tartja a közösségi vívmányokat, különösen
a környezetvédelmi jogszabályok terén. A véleményben a bizottság egyben felhívta a
Bizottságot, hogy végezze el a meglévő jogszabályok átfogó felülvizsgálatát, és adott esetben
terjesszen elő javaslatokat annak érdekében, hogy biztosítsa a palagázfeltárás és -kitermelés
sajátosságainak megfelelő figyelembevételét (különös tekintettel a hidraulikus
rétegrepesztésre). A bizottság kiemelten fontosnak tekintette azt is, hogy felhívja az iparágat
a nemzeti szabályozó szervekkel, valamint környezetvédelmi csoportokkal és közösségekkel
folytatandó együttműködésre annak érdekében, hogy megtegyék az érintett felszín alatti
víztestek állapota romlásának megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. Az átláthatóság elvét
hangsúlyozta a bizottság a környezet, az emberek és az állatok egészségének károsításával
kapcsolatos kölcsönös titoktartási megállapodásokkal kapcsolatban is, amelyek a palagáz-
lelőhelyek szomszédságában élő földtulajdonosok és a palagáz-kitermelők között jöttek létre
az Egyesült Államokban, és amelyek nem volnának összeegyeztethetők az Unió és a
tagállamok Aarhusi Egyezmény szerinti kötelezettségeivel, a környezeti információkhoz való
hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvvel és a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK
irányelvvel.

7. Az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdések

A Jogi Bizottság hatásköre kiterjed arra, hogy az illetékes bizottságokkal folytatott
társbizottsági eljárást alkalmazva véleményt nyilvánítson az új technológiákkal kapcsolatos
etikai kérdésekben (az eljárási szabályzat VII. mellékletének 9. pontja).

A hetedik parlamenti ciklusban a bizottság úgy élt ezzel a hatáskörrel, hogy az átültetésre
szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló irányelvre
irányuló javaslatról a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Bizottság részére benyújtott vélemény168 kidolgozása céljából megvizsgálta az új
technológiák és az etika kérdését.

A bizottság véleményét különösen az motiválta, hogy tiszteletben kívánta tartani a
tagállamokban megmutatkozó álláspontok és etikai nézetek sokféleségét, ezzel egyidejűleg

167 2011/2308(INI). Előadó: Eva Lichtenberger
168 A Jogi Bizottság 2010. január 29-i véleménye a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság részére az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról.
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azonban hozzá kívánt járulni azon betegek helyzetének javításához, akiknek megfelelő
szervre van szükségük. A donorok beleegyezését illetően a bizottság sürgette a tagállamokat,
hogy léptessenek életbe egy olyan rendszert, amely nyilvántartásba veszi és közli egy
személy azon kívánságát, hogy donor akar lenni, és biztosítja, hogy ezt a kívánságot
prioritásként tiszteletben tartsák. A jövőbeli donorok beleegyezése kérdésének kezelése
céljából a bizottság felhívta a Bizottságot, hogy a tagállamokkal, az érdekelt felekkel és az
Európai Parlamenttel közösen vizsgálja meg egy olyan rendszer kiépítésének a lehetőségét,
amelynek révén a halált követő szervadományozáshoz való hozzájárulást nyújtó
állampolgárok kifejezett kívánságait a lehető legtöbb tagállamban figyelembe veszik.
Emellett a bizottság javasolta a donorok és recipiensek anonimitással kapcsolatos jogának
erősítését, ugyanakkor biztosítva a szervek orvosi szempontból szükséges nyomon
követésének lehetőségét; ehhez elő kell írni, hogy a donor és a recipiens azonosítását
engedélyező rendszerekhez való hozzáférést a lehetséges mértékig korlátozzák, továbbá meg
kell követelni a tagállamoktól, hogy szankcionálják az adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférést vagy a szükséges orvosi célokkal meg nem indokolt kereséseket. Számos
módosítás irányult a szervkereskedelem és más etikátlan és illegális tevékenység
kockázatának minimalizálására, és ezért különösen felhívta a tagállamokat, hogy vállalják fel
felelősségüket, és tegyék meg a szervkereskedelem leküzdéséhez szükséges intézkedéseket,
az Europol és az Interpol égisze alatt fokozzák az együttműködést, valamint a
szervadományozás hatékony népszerűsítésével és szigorú jogi keret biztosításával szorítsák
vissza az illegális tevékenységek iránti keresletet.

A bizottság az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a „Horizont 2020” kutatási és
innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslattal
kapcsolatban készített véleményében169 is vizsgálta az új technológiák és az etika kérdését.
Fő etikai kérdésként az emberi embrionális őssejteket használó kutatást jelölte meg, és a
nagyobb fokú jogbiztonságra törekedve a probléma kezelését kereste. A bizottság kérte, hogy
zárják ki az uniós finanszírozásból azt a fajta kutatást, amely vagy az emberi embriók
elpusztítását foglalja magában, vagy emberi embrionális őssejteket használ fel, ami azt
jelentené, hogy a tagállamokra bíznák annak eldöntését – saját etikai szabályaikkal
összhangban –, hogy saját költségvetésükből finanszíroznak-e ilyen kutatásokat.

A Jogi Bizottság a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
saját kezdeményezésű jelentéseiről is két véleményt fogadott el: az egyiket „A
szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-20015):
Megerősített együttműködés a tagállamok között” című bizottsági közleményről170, a másikat
pedig az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról171.. A Bizottság
szervadományozásra és szervátültetésre vonatkozó cselekvési tervével kapcsolatban a
bizottsági vélemény felhívta a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a nemzeti
jogszabályokban tapasztalható eltérések akadályozzák-e a szervadományozást, és felkérte a
tagállamokat, hogy elemezzék a „vélelmezett hozzájáruláson” alapuló szervadományozási
rendszer bevezetésének előnyeit, továbbá hangsúlyozta a lakossági tudatosság növelésének
jelentőségét. A bizottság hangsúlyozta továbbá a tagállamok közötti szorosabb

169 A Jogi Bizottság 2012. szeptember 18-i véleménye az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a
„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról.
170 A Jogi Bizottság 2010. január 29-i véleménye a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság részére „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009-
2015): Megerősített együttműködés a tagállamok között” című bizottsági közleményről szóló jelentésről
(2009/2104(INI)).
171 A Jogi Bizottság 2012. április 26-i véleménye a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság részére az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI)).
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együttműködés fontosságát a szervadományozás és a szervátültetés terén egyaránt, illetve a
szervkereskedelem elleni küzdelem szempontjából, ugyanakkor a szervkereskedelmen túl
elítélte a szervátültetés elüzletiesedését és szervátültetési turizmust, amelyek sértik az
egyenlőség és az igazságosság elvét és az emberi jogok tiszteletben tartását. Az önkéntes és
térítésmentes szövet- és sejtadományozásról szóló véleményében a bizottság hangsúlyozta,
hogy meg kell erősíteni azt az etikai elvet, miszerint a szövet- és sejtadományozásnak
térítésmentesnek és önkéntesnek kell lennie, és felhívta a tagállamokat, hogy e célból
határozzanak meg kötelező érvényű szabályokat, és biztosítsák, hogy bármilyen kifizetett
ellentételezés összhangban legyen az etikai elvekkel. A bizottság emellett támogatta egy
európai szintű adatbázis létrehozását, és ismét felkérte a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a
vélelmezett hozzájárulás lehetőségét, ezzel egyidejűleg pedig mozdítsák elő a belegyezési
nyilatkozattal kapcsolatos elgondolást.

Végezetül az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdésekben meglévő hatásköre alapján a
Jogi Bizottság az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsággal és a Fejlesztési Bizottsággal
közösen, valamint a Petíciós Bizottsággal társulva meghallgatást szervezett az „Egy
közülünk” elnevezésű második polgári kezdeményezésről. A kezdeményezés az olyan
tevékenységek uniós finanszírozásának betiltását követelte, amelyek emberi embriók
elpusztításával járnak, különösen a kutatás, a fejlesztési együttműködés és a közegészségügy
terén. A 211/2011/EU rendelet172 11. cikke előírja, hogy „lehetőséget kell biztosítani a
[polgári kezdeményezés szervezői] számára a polgári kezdeményezés közmeghallgatáson
történő ismertetésére. A Bizottság és az Európai Parlament biztosítja, hogy a meghallgatást
az Európai Parlamentben megtartsák, adott esetben az Unió többi, részt venni kívánó
intézményével, szervével és hivatalával együtt, valamint, hogy a Bizottság megfelelő szinten
legyen képviselve.” A kérdés összetettsége miatt három bizottságot kellett bevonni a
meghallgatás megszervezésébe. A meghallgatás megszervezése különösen nagy
próbatételnek bizonyult, mivel nem vették figyelembe, hogy a polgári kezdeményezés
kézhezvételét követő három hónapos időszakban, amelyen belül a meghallgatást a
211/2011/EU rendelet értelmében meg kell szervezni, a Parlament visszavonul a választásra.
Így a meghallgatás megszervezésére rendelkezésre álló idő mindössze egy hónapra csökkent.
A meghallgatást végül 2014. április 10-én, a leköszönő Parlament utolsó bizottsági hetén
szervezték meg. A másik vitatott kérdés az volt, hogy a meghallgatáson szakértőket is
meghallgassanak-e. Mivel a rendelet a kezdeményezés szervezőinek fórumaként határozza
meg a meghallgatást, és számos más résztvevőt felsorol, akik között nem említi meg a
szakértőket, továbbá a rendelkezésre álló szűkös időkeretet is figyelembe véve a
Parlamentben végül abban állapodtak meg, hogy nem hívnak meg szakértőket a
meghallgatásra; a Jogi Bizottság kezdettől fogva ezt az álláspontot képviselte. Ezeket a
kérdéseket azonban a polgári kezdeményezésekről szóló meghallgatások későbbi
megszervezése során figyelemmel kell kísérni. Maga a meghallgatást nagy nyilvános
érdeklődést kapott, 212 regisztrált részvevő volt jelen, az eseményt pedig az interneten teljes
mértékben közvetítették. A Bizottságnak május végéig kellett elfogadnia a polgári
kezdeményezésre vonatkozó jogi és politikai következtetéseiről szóló közleményt és
meghozni a tervezett fellépést.

172 Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről
(HL L 65., 2011.3.11., 1. o.).
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III. HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

1. Jobb jogalkotás

1.1. Háttér

E fontos horizontális hatáskörnek számos neve és szempontja van: jobb jogalkotás,
intelligens szabályozás és célravezető szabályozás – csak hogy néhányat említsünk.
Foglalkozik a jogalkotási eljárásokkal és politikai ciklusokkal kapcsolatos valamennyi
gyakorlati és technikai szemponttal, a javaslatok előkészítésétől és értékelésétől kezdve a
jogszabályok hatékony és inkluzív kidolgozásán és hatályba léptetésén keresztül az
eredmények nyomon követéséig és értékeléséig. A fő cél a folyamatok és az eljárások
ésszerűsítése, valamint a terhek csökkentése annak érdekében, hogy nyílt és átlátható
módszereket biztosítsanak, amelyek a lehető legtöbb eltérő szempontot figyelembe veszik, és
amelyek lehetővé teszik, hogy az idő és az erőforrások elvesztegetése nélkül széles körű
támogatást élvező, elfogadható megoldásokat találjanak.

Mivel e területen mindig van min javítani, az
elsődlegesen a Parlament, a Tanács és a
Bizottság közötti intézményi egyensúlyról
folytatott folyamatos és változó vita –
valamint a különböző időkben és különböző
területeken az e szereplők politikai és
intézményi erejétől függően eltolódó erőterek
– állandóan visszaköszönnek a jobb jogalkotás
helyzetében.

A jelenlegi fő eszköz a jogalkotás
minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás (IIA)173. A megállapodást 2003-
ban fogadták el, ezért inkább elavultnak
tekinthető, figyelembe véve, hogy a
Lisszaboni Szerződés 2009-ben lépett
hatályba, és a Szerződés ezt követő végrehajtása mára nagyon eltérő jogalkotási környezetet
teremtett. A Parlament 2014–2019-es jogalkotási ciklusának egyik fő célja e területen tehát
az lehet, hogy biztosítsa az új IIA-ról folytatott tárgyalások sikeres lezárását, amely
megállapodás egységes szerkezetbe foglalja az elmúlt jogalkotási ciklusokban elért
eredményeket és megállapodásokat, és biztosítja, hogy a Parlament álláspontját figyelembe
vegyék a jogalkotás javításának különböző, még rendezetlen területein.

A Jogi Bizottság éves jelentést fogad el a jogalkotás minőségének javításáról, amelynek
előadója az elmúlt három évben Sajjad Karim volt.174

173 HL C 321., 2003.12.31, 1. o.
174 Az Európai Parlament 2011. szeptember 14-i állásfoglalása a jogalkotás minőségének javításáról, a
szubszidiaritásról és az arányosságról, valamint az intelligens szabályozásról (HL C 51 E., 2013.2.22., 87. o.);
az Európai Parlament 2012. szeptember 13-i állásfoglalása a jogalkotás minőségének javításáról – a
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 18. jelentésről (2010) (HL C 353 E., 2013.12.3.,
117. o.); az  Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az uniós szabályozás célravezetőségéről, a
szubszidiaritásról és az arányosságról – a jogalkotás minőségének javítása 2011-ben – 19. jelentés
(P7_TA(2014)0061, a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Sajjad Karim (ECR, Egyesült Királyság), a
jogalkotás minőségének javításáról szóló éves
jelentések előadója.
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1.2. Az intelligens szabályozás programja és a célravezető szabályozás
A 2007. tavaszi Európai Tanács elnökségi következtetéseiben felhívták a tagállamokat és az
uniós intézményeket, hogy hajtsák végre a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló
megújított lisszaboni stratégiát, és e célból egy dinamikusabb üzleti környezet megteremtése
érdekében fokozzák a jogalkotás minőségének javítására irányuló programot. Barroso úr, a
Bizottság elnöke a következő Bizottságra vonatkozó 2009. szeptember 3-i politikai
iránymutatásaiban azzal válaszolt erre a felkérésre, hogy a lisszaboni stratégia „Európa 2020
stratégiává” való átalakítását javasolta. Ezek az iránymutatások hangsúlyozták, hogy
versenyképességnek és az adminisztratív terhek intelligens szabályozáson keresztüli
csökkentésének működőképessé kell tennie a piacokat az emberek számára, és egyértelműen
a nyilvános konzultációkra, a hatásvizsgálatokra, a komitológiai eljárásra és a meglévő
jogszabályok egyszerűsítésére kell helyezni a hangsúlyt.

Az Európai Unióban az intelligens szabályozásról szóló közlemény (COM(2010)0543)
túllépett ezen, és felvázolta a Bizottság által annak érdekében tervezett intézkedéseket, hogy
az egész politikai cikluson keresztül – a szakpolitika megtervezésétől kezdve az értékelésen
keresztül egészen a felülvizsgálatig – biztosítsa a szabályozás minőségét. Erőfeszítésekre és
kezdeményezésekre volt szükség ahhoz, hogy ésszerűbb politikai ciklust teremtsenek, ahol a
jogszabályok előkészítése széles körű konzultációkon és hatásvizsgálatokon alapul, a
végrehajtás célravezetőségét pedig utólagosan ellenőrzik azzal az átfogó céllal, hogy
egyszerűsítsék a jogszabályokat, és csökkentsék a szabályozási és adminisztratív terheket.

Az intelligens szabályozás programjának nyomon követését 2012-ben kellett elvégezni,
amire az uniós szabályozás célravezetőségéről szóló bizottsági közlemény
(COM(2012)0746) formájában került sor; ennek fő javaslata az volt, hogy indítsák el a
Célravezető és hatásos szabályozási programot (REFIT), amelynek a terhek, a
következetlenségek, a hiányosságok és a nem hatékony intézkedések azonosítására kell
törekednie. A REFIT keretében a Bizottság azonosítaná, értékelné és elfogadná a jelentős
szabályozási költségcsökkentést és egyszerűsítést eredményező kezdeményezéseket, és
nyomon követné ezek végrehajtását. A REFIT részét képezné az adminisztratívterher-
csökkentési program (ABR) is, amelynek célja az volt, hogy 2012-ig 25%-kal csökkentse az
uniós jogszabályokból adódóan a vállalkozásokat sújtó terheket.

1.3. A jobb jogalkotás jövője
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) folytatott tárgyalások
szabályozási koherenciáról szóló fejezete nagyon időszerű, nem csak amiatt, hogy a tárgyban
folyó tárgyalások, a beruházók és államok közötti vitarendezésről folytatott konzultációk és
viták vagy a Parlamentnek a jogalkotás minőségének javítására irányuló programja jelenleg
felgyorsultak, hanem kifejezetten a jogalkotás minőségének javításáról és a célravezető
szabályozásról szóló Karim-jelentés (amely a független hatásvizsgálatok biztosításáról szóló
Niebler-jelentést követő jelentés), az uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló
Lichtenberger-jelentés, a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusokról szóló Szájer-
jelentések és az európai közigazgatási eljárásjogról szóló Berlinguer-jelentés fényében is.
Ezek a témák kétségtelenül kiemelt helyet kapnak a következő jogalkotási ciklus
programjában.

1.4. Szubszidiaritás

A Lisszaboni Szerződés megerősítette a tagállamok nemzeti parlamentjeinek szerepét az
Unió intézményi és jogi felépítésében. Míg az EUMSZ 1. jegyzőkönyvének 2. cikke szerint
minden jogalkotási javaslatot meg kell küldeni a nemzeti parlamenteknek, a 2. jegyzőkönyv
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felülvizsgálati mechanizmust ír elő a nemzeti parlamentek számára az olyan jogalkotási
javaslatok tekintetében, amelyek nem tartoznak az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe. A
jegyzőkönyv 6. cikke alapján a nemzeti parlamentek és a kétkamarás parlamentek egyes
kamarái „indokolt véleményt” adhatnak ki, ha úgy vélik, hogy az uniós jogalkotási aktus
tervezete nincs összhangban a szubszidiaritás elvével. Ebben az esetben a nemzeti
parlamentnek/kamarának a szóban forgó jogalkotási aktus tervezete utolsó nyelvi
változatának továbbításától számított nyolc héten belül írásban meg kell küldenie véleményét
a Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének. Két, „sárga” és „narancssárga” lapos
eljárásként ismert eljárást írnak elő (az utóbbinál a kötelezettségek szigorúbbak), amelyek
értelmében a szerző – az esetek többségében a Bizottság – köteles felülvizsgálni a jogalkotási
javaslatot, ha a beérkezett indokolt vélemények száma meghaladja a rögzített
szavazatküszöböt175.

Az eljárási szabályzat 38a. cikkének (3) bekezdése szerint minden indokolt véleményt a
jogalkotási aktus tervezetéért felelős bizottság(ok)hoz utalnak, és tájékoztatás céljából
továbbítják azokat „a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáért felelő bizottságnak”, azaz
a Jogi Bizottságnak. 2010. december 14-én a Bizottsági Elnökök Értekezlete jóváhagyott
néhány irányadó elvet, amelyek célja bizottsági szinten biztosítani a nemzeti parlamentek
indokolt véleményeinek megfelelő kezelését. Következésképpen minden indokolt véleményt
lefordítanak minden hivatalos nyelvre176, majd kötelezően szétosztják azokat az érintett
bizottságok képviselői között, valamint felveszik azokat a vonatkozó dokumentumok közé,
és hivatkoznak rájuk a szóban forgó javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalásban. Az
indokolt vélemény kiadására nyitva álló 8 hetes időszak tiszteletben tartása érdekében az
Európai Parlament felelős bizottsága nem szavazhat a javaslatról addig, amíg a nemzeti
parlamentek számára az indokolt vélemény kiadására kitűzött határidő le nem jár.

A bizottság szerepe

A Jogi Bizottságnak tulajdonképpen két külön feladata van a nemzeti parlamentek indokolt
véleményeivel kapcsolatban. A bizottság először is ellenőrzi, hogy a vélemények valóban
„indokolt vélemények”-e, és hogy határidőn belül elküldték-e őket, mivel ez alapján döntik
el, hogy mely véleményeket fordítsák le. A nemzeti parlamentek közleményeinek többsége
valójában nem vet fel olyan problémákat, hogy a javaslat nem felel meg a szubszidiaritás
elvének, hanem alapvetően a nemzeti parlamentek politikai véleményét fogalmazza meg a
javaslat lényegéről. Jóllehet ezeket a véleményeket az érintett tagállam hivatalos nyelvén
készítik el, az indokolt véleményeket le kell fordítani annak érdekében, hogy a 2.
jegyzőkönyvben előírtak szerint az Európai Parlament figyelembe vehesse ezeket.177 A
nemzeti parlamentek egyéb hozzászólásait viszont az eredeti nyelvükön továbbítják az
érintett bizottságoknak.

Emellett a Jogi Bizottság felelős a szubszidiaritásról szóló éves jelentésért, amelyet a 2.
jegyzőkönyv 9. cikke értelmében a Bizottság köteles benyújtani az Európai Tanácsnak, az

175 A sárga lapos eljárás akkor indul el, ha a nemzeti parlamentek egyharmada, bel- és igazságügyi kérdésekben
pedig az egynegyede szavaz a javaslat ellen. A narancssárga lapos eljárás az összes nemzeti parlament
szavazatainak egyszerű többségét követeli meg. Minden nemzeti parlamentnek két szavazata van az eljárásban,
amelyet a kétkamarás parlamentek kamarái között megosztanak.
176 A máltai és gael nyelv kivételével. Az Európai Parlament az egyetlen uniós intézmény, amely a nemzeti
parlamentek minden indokolt véleményét lefordítja a többi uniós nyelvre. A Bizottság úgy döntött, hogy nem
fordítja le az indokolt véleményeket valamennyi munkanyelvre mindaddig, amíg el nem érik a sárga és
narancssárga lapos eljárás megindítására előírt szavazatküszöböt.
177 A 2. jegyzőkönyv 7. cikkének (1) bekezdése szerint az Európai Parlament „figyelembe veszi a nemzeti
parlamentek, illetve a nemzeti parlamenti kamarák indokolt véleményét”.
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Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek. A 7. parlamenti ciklusban
a bizottság a szubszidiaritásról szóló éves jelentéssel kapcsolatos véleményeit a szabályozás
javításáról szóló jelentéseibe építette be.

A beérkezett indokolt vélemények

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a bizottság közel 300, Európai Parlamenthez
beérkezett indokolt véleményt ellenőrzött178. Ezek a vélemények számos szakpolitikai
területet érintettek, többek között a mezőgazdaságot, a közlekedést179, a
környezetvédelmet180, az egészségügyet181, a szociálpolitikát182, a bel- és igazságügyet183, a
pénzügyi szolgáltatásokat184, a távközlést185 és a szellemitulajdon-jogokat186. Az adott
javaslattal szemben a nemzeti parlamentek által felvetett kifogások az érintett ágazattól,
valamint a javaslat tartalmától és formájától függően nyilvánvalóan eltérőek. Mindazonáltal
meghatározható néhány közös szempont. Például számos indokolt vélemény érvelt azzal,
hogy a jogi aktusnak irányelvnek kellene lennie, nem pedig rendeletnek, ahogy a Bizottság
javasolta.187 Egy másik, és talán még lényegesebb közös vonása számos indokolt

178 472 jogalkotásiaktus-tervezetet küldtek el a nemzeti parlamenteknek, hogy a Lisszaboni Szerződés 2.
jegyzőkönyvének kikötései alapján vizsgálják meg azokat. E jogalkotásiaktus-tervezetek közül 468 bizottsági
javaslat volt, a fennmaradó 4 pedig tanácsi kezdeményezés. 2014 májusáig az Európai Parlament a javaslatokra
adott válaszul összesen 1723 beadványt kapott a nemzeti parlamentektől. Ezek közül 282 indokot vélemény,
1441 pedig hozzászólás volt.
179 Lásd például az 1370/2007/EK rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának
megnyitása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatot (COM(2013)0028), amelyhez hat indokolt vélemény érkezett az ausztriai Bundesrattól, a luxemburgi
parlamenttől, a svéd parlamenttől, a holland Tweede Kamertől, a holland Eerste Kamertől és a litván
parlamenttől.
180 A genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és az uniós hasznosításukból származó előnyök igazságos és
méltányos megosztásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2012)0576),
amelyhez három indokolt vélemény érkezett az olasz szenátustól, a svéd parlamenttől és a francia szenátustól,
amely a környezetvédelem mellett tulajdonképpen a fejlesztési együttműködéssel is foglalkozott.
181 A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi
irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2012)0788) nyolc indokolt vélemény érkezett a svéd parlamenttől, az
olasz képviselőháztól, az olasz szenátustól, a cseh képviselőháztól, a görög parlamenttől, a portugál
parlamenttől, a román képviselőháztól és a dán parlamenttől.
182 A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2012)0617) négy indokolt vélemény érkezett a svéd
parlamenttől, a német Bundestagtól, az Egyesült Királyság képviselőházától és a az Egyesült Királyság Lordok
Házától.
183 A leggyakrabban említett tervezet az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslat (COM(2013)0534) volt, amellyel kapcsolatban sárga lapos eljárás indult, lásd alább.
184 Például a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0452), amelyhez a svéd parlament, a
francia szenátus és az Egyesült Királyság képviselőháza nyújtott be indokolt véleményt.
185 A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló
intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2013)0147) öt
indokolt vélemény érkezett az Egyesült Királyság képviselőházától, az Egyesült Királyság Lordok Házától, a
román képviselőháztól, a holland Tweede Kamertől és a svéd parlamenttől.
186 Például a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső
piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz négy indokolt vélemény érkezett a lengyel Szejmtől, a svéd
parlamenttől, a francia szenátustól és a luxemburgi parlamenttől.
187 Lásd például a svéd parlament indokolt véleményét a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a
kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi



Jogi Bizottság

70

véleménynek az a kifogás, hogy sok nemzeti parlament szerint a Bizottság javaslatai
indokolatlanul használják a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.188

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően 2012-ben fordult elő először, hogy egy
bizottsági javaslat nyomán ún. „sárga lapos” eljárás indult. 2012. március 21-én a Bizottság a
kollektív fellépéshez való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás
szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot
nyújtott be. A javaslatot gyakran „Monti II.” javaslatként is emlegetik, mivel az Monti
egykori biztos ajánlásait követte. A Bizottság a Bíróság Viking-Line és Laval ügyekben
hozott ítéleteire189 válaszul terjesztette elő a javaslatot. A javaslat jogalapja az EUMSZ 352.
cikke, az úgynevezett rugalmassági klauzula volt.

2012. május 22-ig, a nemzeti parlamenteknek a reagálásra adott határidőig 12 indokolt
véleményt nyújtottak be a Bizottság javaslatához.190 A nemzeti parlamentek fő aggálya a
jogalap megfelelőségét, a tagállamok ipari kapcsolatrendszereire gyakorolt esetleges negatív
hatást, nemzeti munkajogi problémákat és az uniós fellépés szükségességének és céljainak
elégtelen indoklását érintette. Az indokolt vélemények együttesen a nemzeti parlamentek
között eloszló összesen 54 szavazatból 19-et tettek ki, ami több mint a szavazatok
egyharmada. A Lisszaboni Szerződés értelmében a Bizottság így köteles volt felülvizsgálni a
javaslatot, és határozni arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja azt.

A bizottság 2012. július 10-én a jogalapért felelős előadó (Axel Voss) és a szubszidiaritásért
felelős előadó (Sajjad Karim) által készített feljegyzések alapján eszmecserét tartott a
jogalapról és a sárga lapos eljárásról. 2012. szeptember 12-én a Bizottság úgy döntött, hogy
visszavonja a javaslatot, azonban nem a szubszidiaritás elvével való összhang hiányára
hivatkozva, hanem azért, mert arra a következtetésre jutott, hogy „az Európai Parlamentben
és a Tanácsban várhatóan nem fogja megkapni az elfogadásához szükséges politikai
támogatást”.

A másik sárga lapos eljárást 2013-ban indították el az Európai Ügyészség létrehozásáról
szóló rendeletre irányuló javaslattal szemben.191 A nemzeti parlamentek és parlamenti
kamarák tizenhárom indokolt véleményt nyújtottak be.192 Az indokolt vélemények az összes

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0296) és az Egyesült Királyság képviselőházának indokolt
véleményét a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló
intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0147).
188 Például az olasz szenátusnak a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az
Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0005) szóló indokolt véleménye megállapította, hogy a
rendeletre „tett javaslat számos hatáskört átruház az Európai Bizottságra, és [...] az ezeken alapuló jogi aktusok
nem jogalkotási aktusok, és ezért a nemzeti parlamenteknek a szubszidiaritásra irányuló ellenőrzésén kívülre
esnek”, továbbá a francia szenátusnak az uniós hitelintézetek ellenálló képességét fokozó strukturális
intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0043) szóló
indokolt véleménye kifejezetten kifogásolta a Bizottság által javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
számát és hatályát is.
189 A C-438/05. sz. International Transport Workers’ Federation és Finnish Seamen’s Union kontra Viking Line
ABP és OÜ Viking Line Eesti ügy (EBHT 2007., I-10779. o.) és a C-341/05. sz. Laval un Partneri Ltd kontra
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan és Svenska
Elektrikerförbundet ügy (EBHT 2007., I-11767. o.).
190 Dánia, Lettország, Finnország, Portugália, Franciaország, Belgium, Hollandia, Svédország, Luxemburg,
Málta és az Egyesült Királyság nyújtott be indokolt véleményt.
191 COM(2013)0534.
192 A cseh szenátus, a holland Tweede Kamer, a holland Eerste Kamer, az Egyesült Királyság képviselőháza, az
Egyesült Királyság Lordok Háza, az ír parlament, a magyar parlament, a román képviselőház, a szlovén
nemzetgyűlés, a francia szenátus, a ciprusi parlament, a svéd parlament és a máltai parlament.  Az indokolt
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56 szavazatból 18-at tettek ki, azaz e szavazatok száma meghaladta az EUMSZ 76. cikke
alapján a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó
jogalkotási aktusok tervezete esetén szükséges egynegyedes szavazatküszöböt. Az indokolt
vélemények számos kifogást fogalmaztak meg a javaslattal kapcsolatban, többek között azt,
hogy az Európai Ügyészség létrehozásának a tagállamok igazságügyi rendszereivel szembeni
hozzáadott értéke nem kellően alátámasztott, továbbá a nemzeti parlamenteknek az volt a
meggyőződése, hogy az Európai Ügyészség „szupranacionális modellje” aránytalanul
korlátozná a tagállamoknak a büntetőjog terén meglévő szuverenitását, és előnyben
részesítenék a meglévő együttműködési formák, mint például az OLAF megerősítését, illetve
az uniós források alkalmazásának vonatkozásában vezetnének be megelőző intézkedéseket.

November 26-án a bizottság a szubszidiaritásért felelős előadó, Sajjad Karim előadása
alapján eszmecserét tartott a sárga lapos eljárásról. A Bizottság 2013. november 27-én
közleményt tett közzé, amelyben elemezte az indokolt véleményeket193, és azt a
következtetést vonta le, hogy a javaslat összhangban van a szubszidiaritás elvével. A
Bizottság ezért úgy ítélte meg, hogy nem kell visszavonnia vagy módosítania a javaslatot,
így azt fenntartja, hozzátette viszont, hogy a jogalkotási eljárás során figyelembe veszi az
indokolt véleményeket. A Jogi Bizottság a javaslatról szóló – végül 2014. február 11-én
elfogadott – véleményéről (előadó: Evelyn Regner) a 2013. december 16-i ülésén folytatott
eszmecsere keretében vitatta meg a Bizottság sárga lapos eljárásra adott válaszát.194

Mivel a szubszidiaritás nemzeti parlamentek általi ellenőrzése csak 2009-ben vált az Unió
intézményi szerkezetének részévé, mondhatjuk azt, hogy a 7. parlamenti ciklus bizonyos
mértékig egy tanulási időszak volt valamennyi érintett szereplő számára. Miközben a
Parlament mint intézmény arra törekedett, hogy az indokolt vélemények technikai és
adminisztratív kezelésére irányuló továbbfejlesztett eljárásokkal javítsa azok láthatóságát és
pozícióját, a Jogi Bizottságnak a jövőben lehetősége lesz javítani az indokolt véleményekre
adott válaszait. A videokonferenciás eszközök jobb elérhetősége például lehetőséget kínálhat
a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásra, amikor a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy
az indokolt vélemények olyan kérdéseket vetnek fel, amelyek indokolttá teszik az érintett
nemzeti parlamentek képviselőivel folytatott közös vitát. Emellett a bizottság által a
szubszidiaritásról szóló jelentésében előterjesztett javaslatok és ajánlások ötleteket adhatnak
a továbbfejlesztéshez a 8. parlamenti ciklusban.

Éves jelentések

A 2. jegyzőkönyv 9. cikke értelmében a Bizottság minden évben köteles jelentést benyújtani
az Európai Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a nemzeti parlamenteknek
az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének alkalmazásáról. Ezt az éves jelentést az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is meg kell küldeni.

A bizottság által a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után elfogadott első éves jelentésben
az előadó, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg hangsúlyozta, hogy a szubszidiaritás és
arányosság elve az elsődleges jogszabályok alapkövetelményét képezik, és helyes
alkalmazásuknak segíteniük kell annak biztosításában, hogy az európai jog eleget tegyen a
polgárok elvárásainak. Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a Lisszaboni Szerződés

vélemények az összes 56 szavazatból 18-at tettek ki, azaz a szavazatok száma meghaladta az EUMSZ 76. cikke
alapján a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó jogalkotási aktusok
tervezete esetén szükséges egyharmados szavazatküszöböt.
193 COM(2013)0851.
194 A Jogi Bizottság véleménye az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az Európai
Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról ((COM(2013)0534 – C7-0000/2014 –
2013/0255(APP)).
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jelentősen megerősítette a nemzeti parlamenteknek a szubszidiaritás elvével kapcsolatos
szerepét, és reményének adott hangot, hogy a nemzeti parlamentek a közeljövőben bátorítsák
kapnak arra, hogy együttműködést kezdeményezzenek és kihasználják az új lehetőségeket.195

A Parlament nagymértékben elfogadta a bizottság véleményét, és állásfoglalásában azt a
következtetést vonta le, hogy „az arányosság és a szubszidiaritás elveinek megfelelő
alkalmazása nélkülözhetetlen az Európai Unió megfelelő működéséhez és ahhoz, hogy
intézményei tevékenysége megfeleljen az állampolgárok, a közös piacon működő
vállalkozók, valamint a nemzeti kormányok és a helyi önkormányzatok elvárásainak,
továbbá annak biztosításához, hogy a döntéshozatal a polgárokhoz minél közelebbi szinten
történjen”.196

A következő, 2009-re vonatkozó jelentésében az előadó, Sajjad Karim megállapította, hogy a
jelentés elkészítéséig az Európai Parlament több mint 300 beadványt kapott a nemzeti
parlamentektől. Az előadó rámutatott arra, hogy az indokolt vélemények és hozzászólások
kezelésének módjára vonatkozó pontos szabályokat még ki kell dolgozni annak érdekében,
hogy biztosítsák a Parlamentben az ezen újítás beépítése és az esetleges hiányosságok
azonosítása céljából bevezetett rendszerek hatékony működését, valamint javításokra
tegyenek javaslatot.197

A Parlament állásfoglalása üdvözölte „a nemzeti parlamentek szorosabb bevonását az
európai jogalkotási folyamatba, különösen a jogalkotási javaslatok szubszidiaritás elvével
való összhangja ellenőrzésének folyamatába”. A „szubszidiaritással kapcsolatos kifogások és
keresetek eszközének alkalmazásával összefüggésben” rámutatott arra, hogy „hiányoznak a
szubszidiaritás és az arányosság elve megsértésének megállapítását lehetővé tévő tartalmi
kritériumok”, és ezért hangsúlyozta, hogy „szükség van ezen szóban forgó elvek uniós szintű
konkretizálására”. Az állásfoglalás mindehhez hozzátette, hogy „a nemzeti parlamentek
annyiban tudják vállalni a Szerződésből fakadó felelősségüket arra vonatkozóan, hogy
ellenőrizzék, a jogalkotási javaslatok megfelelnek-e a szubszidiaritás és az arányosság
elvének, amennyiben a Bizottság a maga részéről teljes körűen teljesíti a szubszidiaritás és az
arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 5. cikke szerinti, részletes és érthető
indoklásra vonatkozó kötelezettségét”.198

Sajjad Karim volt az előadója a bizottság következő éves jelentésének is, amelyben
megállapította, hogy „a hatásvizsgálati testületnek a szubszidiaritás figyelembevételével
kapcsolatos kifogásai azokban az észrevételekben is megjelentek, amelyeket a nemzeti
parlamentek a Lisszaboni Szerződés által bevezetett szubszidiaritásellenőrzési mechanizmus
keretében tettek”.199

Ezeket a kérdéseket beépítették a plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásba is, amely azt
javasolta, hogy „végezzenek felmérést arról, szükség van-e a szubszidiaritás és az arányosság
elve betartásának értékelésére irányuló megfelelő kritériumok uniós szintű
meghatározására”, és úgy ítélték meg, hogy „felül kell vizsgálni a Szerződésekben
megállapított azon jelenlegi időkeretet, amely a nemzeti parlamentek számára a

195 Lásd „A jogalkotás minőségének javításáról – az Európai Bizottság 15. jelentése a szubszidiaritás és az
arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében” című jelentéstervezet
(2009/2142(INI)) indokolását.
196 P7_TA(2010)0311, elfogadva 2010. szeptember 9-én.
197 Lásd a jogalkotás minőségének javításáról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, valamint az intelligens
szabályozásról szóló jelentéstervezet (2011/2029(INI)) indokolását.
198 P7_TA(2011)0381, elfogadva 2011. szeptember 14-én.
199 Jelentéstervezet a jogalkotás minőségének javításáról – a szubszidiaritás és az arányosság elvének
alkalmazásáról szóló 18. jelentésről (2010) (2011/2276(INI)).
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szubszidiaritásellenőrzés elvégzésére rendelkezésre áll, annak megállapítása érdekében, hogy
elégséges-e”. Az állásfoglalás javasolta továbbá, hogy „a Parlament, a Bizottság és a nemzeti
parlamentek képviselői vizsgálják meg, miként enyhíthetők a nemzeti parlamentek
szubszidiaritásellenőrzési mechanizmusban való részvételét gátló esetleges akadályok”.
Sürgette különösen a Bizottságot, hogy „javítsa és szabályozza kimutatásait, amelyek a
szubszidiaritás alapján indokolják jogalkotási kezdeményezéseit”.200

Amikor a parlamenti ciklus alatt elfogadott utolsó éves jelentésben a nemzeti parlamentekre
vonatkozó szubszidiaritási mechanizmust vitatták meg, az előadó megállapította, hogy
„szélesebb körű vitára van szükség a nemzeti parlamenteknek biztosított jogkör alakulásáról,
összehangolva az ellenőrzési jogkör gyakorlására irányuló ösztönzőket az európai szintű
hatásokkal, figyelembe véve, hogy a jogszabálytervezetekre való reagáláskor az idő és az
erőforrások tekintetében a nemzeti parlamentekre nehezedő nyomás hozzájárul az EU-n
belüli demokratikus deficithez”. Az előadó azonban hozzátette, hogy „míg egy ilyen vita az
európai integrációs projekt következő lépéseiről folytatott általános vita részét képezné, a
nemzeti parlamentek ellenőrzési eljárása tekintetében számos gyakorlati fejlesztést már most
is be lehetne vezetni, például az információ terjesztése, az iránymutatások biztosítása,
valamint az indokolással ellátott véleményekre vonatkozó kritériumok megállapítása
tekintetében”.201

Az elfogadott állásfoglalás többek között azon a véleményen volt, hogy „a szubszidiaritás
elvének ellenőrzési mechanizmusát úgy kell kialakítani és alkalmazni, hogy az európai és a
nemzeti intézmények közötti együttműködés fontos eszköze lehessen”, és elégedettséggel
állapította meg, hogy gyakorlatban ezt az eszközt a többszintű európai intézményrendszer
különböző szintjei közötti kommunikáció és az együttműködő párbeszéd eszközeként
használják. Az állásfoglalás aggodalommal jegyezte meg, hogy „a nemzeti parlamentektől
beérkezett egyes indokolással ellátott vélemények arra világítanak rá, hogy a
szubszidiaritásra vonatkozó indokolás számos bizottsági javaslatban hiányos vagy egyáltalán
nincs meg”, és javasolta „annak megvizsgálását, hogy mi okozza a nemzeti parlamentek
hivatalos, indokolással ellátott véleményeinek csekély számát, és annak megállapítását, hogy
ez arra vezethető-e vissza, hogy a szubszidiaritás elvét minden fél betartja, vagy pedig arra,
hogy a nemzeti parlamentek az erőforrások hiánya vagy a túl rövid határidők miatt nem
tudják érvényesíteni ezt az elvet”.202

200 P7_TA(2012)0340, elfogadva 2012. szeptember 13-án.
201 Lásd „Az uniós szabályozás célravezetősége, a szubszidiaritás és az arányosság – a jogalkotás minőségének
javítása 2011-ben – 19. jelentés” című jelentéstervezetet (2013/2077(INI)) (előadó: Sajjad Karim).
202 P7_TA(2014)0061, elfogadva 2014. február 4-én.
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Eva Lichtenberger (a Zöldek
osztrák képviselője) volt a
bizottsági előadója a
parlamenti ciklusban
elfogadott összes éves
jelentésnek.

2. A közösségi jog alkalmazása

2.1. Éves jelentés a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről

Bevezetés

Az EUSZ 4. cikke szerint a tagállamok elsődleges
kötelezettsége az uniós jog helyes alkalmazásának biztosítása.
Az EUSZ 17. cikkének (1) bekezdése a Szerződések őreként
határozza meg a Bizottság szerepét, amiben visszaköszön a
Bizottság azon feladata, hogy biztosítania kell az uniós jog
alkalmazását. Az EUMSZ 258. és 260. cikke felhatalmazza a
Bizottságot, hogy kötelezettségszegési eljárást indítson a
tagállamokkal szemben az uniós jog be nem tartása esetén. Az
EUMSZ 258. cikke a jogsértés bekövetkeztének
megállapítására szolgáló eljárással foglalkozik, amelyre
szükség esetén a Bizottság által egy tagállammal szemben a
Bíróságon indított kereset keretében kerül sor, míg az EUMSZ
260. cikke azt az eljárást határozza meg, amelynek keretében a
Bizottság kérheti a Bíróságot, hogy kötelezze bírság
megfizetésére a jogsértő tagállamot.

A Lisszaboni Szerződés által bevezetett változtatások
A Lisszaboni Szerződés két új elemmel egészített ki az EUMSZ
260. cikkét: a Bizottság közvetlenül kérheti a Bíróságot, hogy
szabjon ki pénzügyi szankciókat egy adott tagállamra a
jogalkotási eljárás alapján elfogadott irányelvek késedelmes
átültetése miatt, amikor az ügyet az EUMSZ 258. cikke alapján a Bíróság elé utalja. Ezért
egyszerűsítették azt az eljárást, amely előírja, hogy a 258. cikk szerinti első ítéletet követően
az EUMSZ 260. cikkének (2) bekezdése alapján bírság kiszabása céljából másodjára is az
Európai Bíróság elé utalják az ügyet.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentés
A Bizottság éves jelentést tesz közzé az uniós jog tagállamok általi alkalmazásáról, valamint
a kötelezettszegési eljárásokról és az annak érdekében hozott egyéb intézkedésekről, hogy
véget vessenek a jogsértéseknek vagy megakadályozzák azokat. Így a bizottság is évente
elemzi a közösségi jog alkalmazásának Bizottság általi ellenőrzését a Bizottság előző évi
jelentése alapján. E munka alapjául szolgáló elvek egyike az a meggyőződés, hogy a valódi
uniós polgárság és a vállalkozások közötti egyenlő versenyfeltételek szükségessé teszik az
uniós jog helyes alkalmazását a tagállamokban és a tagállamok részéről, csakúgy mint az,
hogy az uniós jog helyes és gyors végrehajtása szerves és elengedhetetlen része a
„szabályozás javításának”. Eva Lichtenberger volt a bizottsági előadója a parlamenti
ciklusban elfogadott összes éves jelentésnek.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 26. éves jelentés (2008)203

A jelentés értékelte, hogy a Bizottság miként ellenőrizte az európai uniós jog alkalmazását
2008-ban.204 Elemezését a Bizottság uniós kísérleti értékelési jelentésére összpontosította,

203A7-0291/2010. Lásd az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentésről
(2008) szóló, 2010. november 25-én elfogadott európai parlamenti állásfoglalást is (T7-0437/2010).
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amelyben a Bizottság javasolta az uniós kísérleti projekt teljesítményének értékelését annak
22 hónapos működését követően. A bizottság felvetett néhány fontos kérdést az uniós
kísérleti projekt működésével kapcsolatban, amely alapvetően a tagállamokkal fenntartott
informális kapcsolatokon keresztül igyekszik elkerülni a hivatalos kötelezettségszegési
eljárásokat.

A bizottság egyúttal hangsúlyozta a polgárok helyi szinten az uniós jog betartásának
biztosításában betöltött szerepét, és aggodalmának adott hangot az uniós kísérleti projekttel
összefüggésben e téren nyújtott elégtelen tájékoztatás miatt, továbbá felkérte a Bizottságot,
hogy bocsásson rendelkezésre ezzel kapcsolatos adatokat annak érdekében, hogy elemezni
lehessen az uniós kísérleti projekt hozzáadott értékét a meglévő kötelezettségszegési
eljárásokhoz képest. A bizottság arra is felkérte a Bizottságot, hogy a polgárok jogainak és az
átláthatóság megerősítése érdekében az EUMSZ 298. cikkének új jogalapja értelmében
tegyen javaslatot egy jogsértési eljárással foglalkozó „eljárási kódexre”.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 27. éves jelentés (2009)205

Jelentésében a bizottság megjegyezte különösen azt, hogy a Bizottság tervbe vette a
panaszok nyilvántartásba vételére és a panaszosokkal való kapcsolattartásra vonatkozó
általános eljárásának felülvizsgálatát a jelenleg tesztelés alatt álló új módszerek nyújtotta
tapasztalatok tükrében206, és aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Bizottság lemond
arról, hogy alkalmazza a jogsértési eljárást mint olyan alapvető eszközt, amely biztosítja,
hogy a tagállamok időben és helyesen alkalmazzák az uniós jogot.

A bizottság hangsúlyozta különösen azt, hogy valamennyi beérkezett panaszt következetesen
nyilvántartásba kell venni. Sürgette a Bizottságot, hogy a jogsértési eljárások kezelése során
ne a „puha jogot” alkalmazza, hanem rendeletre tegyen javaslatot annak érdekében, hogy
társjogalkotóként a Parlament is teljes mértékben részt vehessen az uniós jogrend eme
alapvető elemének kidolgozásában. A bizottság üdvözölte az EUMSZ 260. cikkében foglalt
új elemet, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy amikor az EUMSZ 258. cikke
szerint a Bíróság elé utal egy ügyet, felkérje a Bíróságot szankciók bevezetésére azon
tagállammal szemben, amely késve ültet át egy irányelvet, és fontosnak tartotta, hogy a
Bizottság éljen ezzel az eszközzel annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok kellő
időben és megfelelő módon ültessék át az uniós jogszabályokat.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010. évi 28. éves jelentés207

Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010. évi 28. éves jelentés208

mellett a bizottság elemezte a Bizottság két kapcsolódó közleményét is, azaz az uniós
kísérleti projekt második értékelési jelentését209 és az uniós jog alkalmazása tárgyában a
panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítéséről szóló közleményt.210 A bizottság
megismételte azon véleményét, hogy a Bizottságnak a jogsértési eljárásban való fellépés
során nem a „puha jogot” kellene alkalmaznia, mint például a fent említett két közleményt,

204 26. éves jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2008) (2009. december 15.)
(COM(2009)0675).
205 A7-0249/2011. Lásd az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 27. éves jelentésről (2011)
szóló, 2011. szeptember 14-én elfogadott európai parlamenti állásfoglalást is (T7-0377/2011).
206 Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 27. éves jelentés (2009) (2010. október 1.)
(COM(2010)0538).
207 A7-0330/2012.  Lásd az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010. évi 28. éves jelentésről
szóló, 2012. november 21-én elfogadott európai parlamenti állásfoglalást is (T7-0442/2012).
208 Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2010. évi 28. éves jelentés (29.09.11) (COM(2011)0588).
209 A Bizottság második értékelő jelentése az uniós kísérleti projektről (SEC(2011)1626).
210 Közlemény az uniós jog alkalmazása tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítéséről
(COM(2012)0154).
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hanem az EUMSZ 298. cikke alapján rendeletre irányuló javaslatot kellene tennie. Ennek a
rendeletnek meg kellene határoznia a jogsértési és az azt megelőző eljárás egyes
szempontjait, beleértve az értesítéseket, a kötelező erejű határidőket, a meghallgatáshoz való
jogot, az indokolási kötelezettséget, továbbá valamennyi személy azon jogát, hogy
hozzáférjen a rá vonatkozó dokumentumokhoz, ezzel erősítve a polgárok jogait és biztosítva
az átláthatóságot. Figyelembe véve a nemzeti bíróságoknak az uniós jog alkalmazásában
betöltött alapvető szerepét, a bizottság hangsúlyozta, hogy fokozni kell a nemzeti bírák, a
gyakorló jogászok, a köztisztviselők és a közalkalmazottak igazságügyi képzésének
kibővítésére és összehangolására irányuló törekvéseket a jogállamiságon alapuló Unió
koncepciójának való teljes mértékű megfelelés érdekében.

Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011)211

Mivel éves jelentése212 szerint a Bizottság az elmúlt években egyre kevesebb új jogsértési
eljárást indított (2009-ben 2900, 2010-ben 2100, 2011-ben pedig 1775 ilyen eljárás indult),
és az éves jelentés szerint a késedelmes átültetéssel kapcsolatos esetek száma az elmúlt
néhány évben nőtt (2011-ben 1185, 2010-ben 855, míg 2009-ben 531 ilyen eset volt), a
bizottság úgy ítélte meg, hogy ezek a statisztikai adatok nem adnak pontos képet az uniós jog
betartásának tényleges hiányosságairól, csupán a legsúlyosabb jogsértéseket és a
véleményüknek leginkább hangot adó személyek vagy jogalanyok panaszait tükrözik.

A bizottság megbízásából készült tanulmány szerint a „Bizottság jelenleg sem a szükséges
szakpolitikával, sem forrásokkal nem rendelkezik ahhoz, hogy rendszeresen azonosítsa a
jogszabályok végre nem hajtásának valamennyi esetét és érvényt szerezzen a
jogszabályoknak”.213 A bizottság ezért felhívta a Bizottságot, hogy tegye az uniós jog
betartatását valódi politikai prioritássá, amelynek érdekében működjön szorosan együtt a
Parlamenttel, kiemelve, hogy a Parlament köteles megtartani a Bizottság politikai
elszámoltathatóságát, és társjogalkotóként meggyőződni arról, hogy a jogalkotási munka
folyamatos javítása érdekében teljes körűen tájékozott az uniós jog végrehajtásának és
alkalmazásának problémáiról.

2.2. A közösségi jogszabályok nemzeti jogba történő átültetéséről, valamint azok
tagállamok általi alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló végrehajtási jelentések

Az előző parlamenti ciklusban kialakított megközelítést továbbfejlesztve a bizottság a
hetedik parlamenti ciklus során is kezdeményezte az uniós jog tagállamok általi
végrehajtásáról szóló jelentések elkészítését. Ezek a jelentések konkrét jogi aktusok
végrehajtásával foglalkoztak, amelyeket a bizottság hatáskörébe tartozó jogi aktusok közül
választottak ki. A jelentések bemutatják, hogy az uniós jog teljes körű és helyes átültetése
döntő jelentőségű az általa létrehozott jogok és kötelezettségek érvényesítésében.

Ennek alapján a bizottság jelentést fogadott el a közvetítésről szóló 2008/52/EK irányelv
tagállamok általi végrehajtásáról, a közvetítésre gyakorolt hatásáról és a bíróságok
hozzáállásáról214. A 2008/52/EK irányelv célkitűzése a viták békés rendezésének
előmozdítása a közvetítés igénybevételének ösztönzése, valamint a közvetítés és a bírósági
eljárás közötti kiegyensúlyozott arány biztosítása révén. A jelentés megvizsgálta, hogy a

211 A7-0055/2014. Lásd az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentésről (2011)
szóló, 2014. február 4-én elfogadott európai parlamenti állásfoglalást is (T7-0051/2014).
212 A Bizottság jelentése – Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011)
Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) (COM(2012)0714), 2–3. o.
213 Az Európai Parlament C. Tematikus Főosztályának megbízásából „Az uniós jog végrehajtását és
alkalmazását biztosító eszközök és hatékonyságuk értékelése” címmel készített tanulmány (Brüsszel, 2013., 11.
o.).
214 2011/2026(INI), előadó: Arlene McCarthy
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tagállamok hogyan ültették át az irányelv főbb rendelkezéseit, nevezetesen a közvetítés
bíróságok általi, felek részére történő közvetlen ajánlásáról szóló 5. cikket, a bizalmas jelleg
biztosításáról szóló 7. cikket, a közvetítés eredményeképpen létrejött megállapodások
végrehajthatóságáról szóló 6. cikket, valamint a közvetítés elévülési időre gyakorolt
hatásáról szóló 8. cikket. A jelentés megállapította, hogy a tagállamok összességében jó úton
járnak ahhoz, hogy 2011. május 21-ig végrehajtsák a 2008/52/EK irányelvet. Jóllehet a
tagállamok különféle szabályozási megközelítéseket alkalmaztak, és néhány ország kissé le
volt maradva, megállapítható, hogy a legtöbb tagállam nem csak hogy eleget tett, hanem túl
is teljesítette az irányelv rendelkezéseit, különösen a közvetítés igénybevételéhez fűződő
pénzügyi ösztönzők és a közvetítés kötelező igénybevétele terén. A jelentés rámutatott, hogy
néhány európai országban több kezdeményezés is született a közvetítés igénybevételének
pénzügyi ösztönzése céljából: Bulgáriában a kereset benyújtásakor kifizetett illeték 50%-át
visszatérítik a feleknek, amennyiben közvetítés révén sikeresen rendezik ügyüket, a román
törvények pedig az eljárási illeték teljes visszatérítéséről rendelkeznek abban az esetben, ha a
felek közvetítőn keresztül rendezik a folyamatban lévő ügyet. Bizonyos tagállamok, amelyek
bíróságai túlterheltek, a pénzügyi ösztönzők mellett kötelezővé tették a közvetítői eljárást. A
legszemléletesebb példa erre a 28. számú olasz törvényerejű rendelet, amelynek célja a
jogrendszer megújítása, valamint a munkamennyiség és az átlagosan kilenc évig elhúzódó
polgári perek időtartamának csökkentése révén a hírhedten túlterhelt olasz bíróságok
terhének könnyítése. Az ilyen jellegű nemzeti kezdeményezések elősegítették, hogy a
vitarendezés hatékonyabb legyen, a bíróságok munkaterhe pedig csökkenjen; Az elsősorban
Olaszországban, Bulgáriában és Romániában elért eredmények azt bizonyítják, hogy a felek
szükségleteihez igazított közvetítés a viták költséghatékony és gyors peren kívüli rendezési
módja. A személyre szabott, gyakorlati megoldást kínáló alternatív vitarendezési rendszerek
ügyfélbarát jellemzőit kiemelve a bizottság felszólította a Bizottságot, hogy megfelelő
időben terjesszen elő egy alternatív vitarendezésről szóló jogalkotási javaslatot. A bizottság a
közvetítés jobb minőségének előmozdítása, valamint Unió-szerte a magas színvonalú
szakképzés és az akkreditáció biztosítása érdekében elismerte a közvetítői szakmához való
hozzáférés közös normái létrehozásának fontosságát is.

A legutóbb a bizottság jelentést fogadott el a követő jogról szóló irányelv (2001/84/EK)
végrehajtásáról215. Ezt az irányelvet két fő célkitűzés érdekében fogadták el: egyrészről hogy
„a képzőművészeti alkotások szerzőinek gazdasági részesedést biztosítson az alkotásuk
sikeréből”, másrészről pedig hogy Unió-szerte harmonizálja a követő jog alkalmazását. A
jelentés megvizsgálta az irányelv belső piacra gyakorolt hatását és a követő jog azon
tagállamokban történő bevezetésének hatását, amelyek az irányelv hatálybalépése előtt a
nemzeti jogukban nem rendelkeztek ilyen joggal. A jelentés hangsúlyozta, hogy nem volt
elégséges kapcsolat aközött, hogy csökkent az Unió részesedése az élő művészek
műalkotásainak piacán (a 2008 és 2010 közötti időszak adatait véve alapul), valamint az
irányelv nemzeti jogba való átültetése között. Valójában az látszott, hogy a művészeti piac
jellege és összetétele Unió-szerte eltérő. Más tényezők is befolyásolják a művészeti piacok
fejlődését. A héa, a jutalékok és adminisztratív költségek alkalmazása (a követő jog
kezelésével kapcsolatos költségeket is beleértve), valamint a változó ízlés és a művészeti
befektetés vásárló általi felfogása mind-mind fontos szerepet játszanak a művészeti piac
változékonyságában. E megfontolások fényében, és mivel az irányelvet teljes mértékben
csak 2012. január 1-jére ültették át minden tagállamban, felkérték a Bizottságot, hogy 2015-
ben vizsgálja felül az irányelvet, és a következő értékelő jelentésben gondolja újra az
alkalmazandó díjmértékeket, küszöbértékeket és a kedvezményezetti kategóriákat. Emellett
felkérték a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt az érdekelt felekkel az európai

215 2012/2038(INI), előadó: Marielle Gallo
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művészeti piac helyzetének megerősítése és a jövőbeli kihívások és problémák kezelése
érdekében.

3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok

3.1. Háttér

Ahogy az Európai Közösségek egyre több és kiterjedtebb hatásköröket kaptak, egyre
fontosabbá vált, hogy e hatáskörök elégséges szintű demokratikus legitimitást élvezzenek. Ez
a fejlődés általánosságban az Európai Parlament szerepének megerősödéséhez, konkrétan
pedig az együttdöntési eljárás bevezetéséhez vezetett. Az Európai Közösségek Európai
Unióvá alakultak, a Lisszaboni Szerződés óta pedig az együttdöntési eljárás lett a rendes
jogalkotási eljárás. Az Európai Unióban azonban már hosszú ideje a jogalkotási szint alatt is
folyik döntéshozatal, mégpedig a jogalkotási aktusokat a „komitológiai eljárás” alapján
végrehajtó aktusok útján216. Ezek a szabályok gyakran kiegészítették a jogalkotási aktusban
megállapított politika értelmét. Ezért kellő szintű demokratikus legitimitást kell biztosítani e
szabályok számára is.

Ennek alapján a Lisszaboni Szerződés 290. és 291. cikke a régi komitológiai rendszert a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal és a végrehajtási aktusokkal váltotta fel. Mivel a
korábbi komitológiai eljárás az évek során a technikai döntések gyors és hatékony
meghozatalára kidolgozott rendszerből egy olyan rendszerré fejlődött, amely egyre több
politikai döntést ölel fel, a Parlament igyekezett nagyobb ellenőrzést szerezni afelett, hogy a
Bizottság milyen módon alkalmazta ezt az eljárást. Ez vezetett el 2006-ban az ellenőrzéssel
történő szabályozási eljárás bevezetéséhez, amely lehetőséget adott az intézkedések
megvétózására. A Lisszaboni Szerződés szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
bevezetésével a Parlament és a Tanács immár kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló
jogi aktussal szemben, és ez a kifogás nincs meghatározott kritériumokhoz kötve, ahogy az
ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás esetében. Emellett a Parlament és a Tanács az alap-
jogiaktusban kifejezetten meghatározhatja minden egyes felhatalmazás célkitűzését, hatályát
és időtartamát, és szükség esetén visszavonhatja a felhatalmazást, növelve ezáltal a
jogalkotók általi ellenőrzést.

Míg az EUMSZ felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikke közvetlenül
alkalmazandó, az EUMSZ 291. cikkében szereplő jogalap szerint a rendes jogalkotási eljárás
keretében elfogadott rendeletekben előre meghatározzák a Bizottság végrehajtási
hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és
általános elveit.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta azonban jelentős vita alakult ki a Parlamentben
és az intézmények között e cikkek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, nem utolsósorban
amiatt, hogy a Parlament hajthatatlan abban, hogy a végrehajtási aktusok helyett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat írjon elő, mivel ez utóbbiak esetében hatáskörei és
befolyása lényegesebb kiterjedtebbek. Ez a vita várhatóan a nyolcadik parlamenti ciklusban
is folytatódik és tovább mélyül. A Parlamentben a Jogi Bizottság széles körben egyeztet a
politikai szervekkel és más bizottságokkal és szolgálatokkal, nevezetesen az Egyeztetési és
Együttdöntési Osztállyal és a Jogi Szolgálattal, főként annak érdekében, hogy közös
megközelítést fogadjon el e kérdésekben a Bizottsággal és a Tanáccsal azzal a végső céllal,
hogy megállapodjanak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a végrehajtási aktusokra

216 A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított, a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184.,
1999.7.17., 23. o.) alapján.
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vonatkozó és a jogalkotás minőségének javításáról szóló – a későbbiekben aktualizálandó –
intézményközi megállapodásba beépítendő rendelkezésekről.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus és végrehajtási aktus közötti különbségtétel

Az alap-jogiaktus az az eszköz, amely elsőként határozza meg a Szerződésben megadott
megfelelő jogalap szerint létrehozott uniós szakpolitikát. A felhatalmazáson alapuló jogi
aktus olyan kiegészítő eszköz, amelyet az alap-jogiaktus tartalmának további
meghatározására használnak fel. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az alap-jogiaktus nem
alapvető elemeire szorítkozik. Az alapvető elemek a jogalkotók hatáskörében maradnak, és
nem szerepelhetnek sem felhatalmazáson alapuló, sem pedig végrehajtási aktusban217. A
végrehatási aktus az alap-jogiaktusban szereplő szabályoknak ad érvényt, amennyiben az
alap-jogiaktus végrehajtásához egységes feltételek szükségesek.

Objektív tényezők alapján kell kijelölni, hogy egy jogi aktus felhatalmazáson alapuló vagy
végrehajtási aktus, és lehetővé kell tenni az elfogadott megoldás bírósági felülvizsgálatát.

A Bíróság a közelmúltban döntött az elhatárolás kérdésében.218 A Bizottság keresetet nyújtott
be a Parlamenttel és a Tanáccsal szemben, amelyben a biocid termékekről szóló rendelet
egyik cikkének megsemmisítését kérte, amely úgy rendelkezett, hogy az Európai
Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA) fizetendő díjakat megállapító intézkedéseket
végrehajtási aktussal és nem felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell elfogadni. A
Bizottság azt állította, hogy a szóban forgó cikk bizonyos nem alapvető elemekkel egészítené
ki a jogalkotási aktust, és azzal érvelt, hogy e jogi aktust ezért az EUMSZ 290. cikkében
előírt eljárással, nem pedig az EUMSZ 291. cikkében előírt eljárással összhangban kellene
elfogadni. A Bíróság azonban elutasította a keresetet, és azzal érvelt, hogy a jogalkotó
szabadon előírhatta a végrehajtási aktusok elfogadását, figyelembe véve nem utolsósorban
azt, hogy nem olyan hatáskört ruház a Bizottságra, hogy bizonyos nem alapvető elemekkel
egészítse ki a jogalkotási aktust, hanem hogy tovább részletezze az említett jogi aktus
normatív tartalmát.

3.2. A Parlament részvétele az EUMSZ 290–291. cikkének gyakorlatba történő
átültetésében

Mivel az eljárási szabályzat értelmében a Jogi Bizottság felel az uniós jog értelmezéséért,
alkalmazásáért és ellenőrzéséért, valamint az uniós jogi aktusok elsődleges jognak való
megfeleléséért, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal és végrehajtási aktusokkal
kapcsolatos összes horizontális kérdés a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozik. A Lisszaboni
Szerződés 2009-es hatálybalépése óta a Jogi Bizottság négy jogalkotási állásfoglalást219, két
saját kezdeményezésű jelentést220 és egy munkadokumentumot221 dolgozott ki, amelyek
előadója Szájer József volt. A Jogi Bizottság ezenfelül vagy más bizottságok felkérésére,
vagy pedig saját kezdeményezésére öt véleményt fogadott el meghatározott jogalkotási
javaslatokkal kapcsolatban a jogalkotási hatáskörök átruházásáról222.

217 Az alapvető és nem alapvető elemek közötti különbségtétel kialakult joggyakorlatát nemrégiben erősítették
meg és pontosították a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexszel foglalkozó ügyben: C-355/10. sz. Parlament
kontra Tanács ügy (ECLI:EU:C:2012:516.).
218 Az Európai Bíróság által a C-427/12. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben 2014.
március 18-án hozott ítélet (ECLI:EU:C:2014:170).
219 2010/0051(COD), 2013/0218(COD), 2013/0220(COD) és 2013/0365(COD).
220 2010/2021(INI) és 2012/2323(INI).
221 PE506.179v02-00.
222 Lásd az alábbi 3.3. szakaszt.
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Az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez kezdetben fűződő nagy remények, miszerint a
rendelkezések tovább javítják a jogalkotók másodlagos jogalkotás feletti ellenőrzését, és
ezáltal megerősítik a létrejött jogi aktusok demokratikus legitimitását, ezzel egyidejűleg
pedig növelik a hatékonyságot és tovább egyszerűsítik az európai szintű jogalkotást, nem
váltak valóra az eredetileg tervezett módon. Ehelyett több konkrét probléma is felmerült e
cikkek gyakorlati alkalmazását illetően.

Először is a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok közötti választás
nehézségeket okoz a Bizottság új jogalkotási javaslatairól és a meglévő jogszabályok
Lisszaboni Szerződéssel való összehangolására irányuló javaslatokról folytatott
tárgyalásokon.

Másrészt számos kérdés merül fel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási
aktusok tervezetének Bizottság általi előkészítése és elfogadása, valamint ezek Európai
Parlament általi kezelése kapcsán, beleértve a Parlament ellenőrzési hatásköreinek
gyakorlásában tapasztalható eltéréseket, a szakértők bevonását, valamint az intézmények
közötti és a Parlamenten belüli hatékony és eredményes információáramlás megteremtését.

3.3. A 37a. cikk szerinti vélemények

Az eljárási szabályzat 37a. cikke lehetővé teszi a Jogi Bizottság számára, hogy véleményt
nyilvánítson az egyes jogalkotási aktusokra irányuló konkrét javaslatokkal összefüggésben a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásáról. Ez a rendelkezés analóg a jogalappal
kapcsolatos véleményekről szóló 37. cikkel, ami azt jelenti, hogy egy másik parlamenti
bizottság felkérheti a Jogi Bizottságot, hogy ítélje meg a jogalkotási hatáskörök átruházását,
különös figyelmet fordítva a felhatalmazás célkitűzésére, tartalmára, hatályára és
időtartamára, valamint a rá vonatkozó feltételekre. A bizottság saját kezdeményezésére is
elfogadhat ilyen véleményt.

E cikk 2010-es bevezetése óta a Jogi Bizottság összesen öt véleményt fogadott el a
jogalkotási eljárásokkal összefüggésben, ezek közül egyet saját kezdeményezésére.

1. Új élelmiszerek (2008/0002(COD))

2. Ökológiai termelés (2010/0364(COD))

3. Akkumulátorok (2012/0066(COD))

4. Dohánytermékek (2012/0366(COD))

5. Védjegyek (2013/0088(COD))

A vélemények minden egyes vélemény elfogadásával egyre hosszabbak és átfogóbbak lettek.
A dohánytermékekkel kapcsolatos véleménytől kezdve a véleményhez egy táblázatot
csatoltak, amelyben egyedileg elemeztek minden felhatalmazáson alapuló jogi aktust javasló
rendelkezést vagy végrehajtási aktusra vonatkozó rendelkezést. A legutolsó – védjegyekkel
kapcsolatban benyújtott – vélemény 46 oldalas volt.

Várható, hogy a nyolcadik parlamenti ciklus alatt még több véleményt kérnek, ezért a Jogi
Bizottság valószínűleg strukturáltabb rendszert alakít ki e vélemények kezelésére, például
egy olyan eljárás kezdeményezésével, amelynek keretében az összes fontos jogalkotási
javaslatot elemzik a 37a. cikk szerinti véleménynyilvánítás céljából, még akkor is, ha a
felelős bizottság nem kér véleményt.
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IV. INTÉZMÉNYI FUNKCIÓ
Miután foglalkoztunk a Jogi Bizottság hatáskörébe tartozó szakpolitikai területekkel, most a
bizottság által a Parlamentben betöltött intézményi funkciókat tekintjük át.

1. Az Európai Unió jogi aktusai jogalapjának megválasztása

A jogállamiság egyike az Európai Unió alapjául szolgáló alapelveknek.223A hatáskör-
átruházás elve alapján az Unió jogalkotási hatásköre azokra a területekre korlátozódik, ahol
ezt a Szerződések előírják, és e hatáskört az ott meghatározott célkitűzések elérése érdekében
kell gyakorolni.224 Ezért az uniós intézmények által elfogadott minden kötelező érvényű jogi
aktusnak a Szerződések egy vagy több rendelkezésén kell alapulniuk, amelyek kifejezetten
felhatalmazzák az Uniót, hogy egy adott területen jogszabályt alkosson, illetve olyan jogi
aktuson, amelyet a Szerződések alapján fogadtak el, és amely további jogi aktusokat ír elő a
meghatározott korlátokon belüli végrehajtására.

A jogalap nem csak az Unió anyagi jogalkotási hatáskörét határozza meg, hanem rögzíti e
hatáskör gyakorlásának módját is. Az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése értelmében az egyes
intézmények a Szerződésben rájuk ruházott hatáskörök keretén belül járnak el.225 A jogalap
megválasztása ezért alapvető fontosságú, különösen a Parlament számára, hiszen ez
határozza meg, hogy milyen szava van a Parlamentnek a jogalkotási eljárásban.

1.1. A Bíróság ítélkezési gyakorlata

A Bíróság ítélkezési gyakorlatában ennélfogva azt hangsúlyozta, hogy a helyes jogalap
megválasztása – tekintettel a hatásköröket és az eljárást érintő következményekre –
alkotmányos jelentőséggel bír226. A Bíróság hangsúlyozta, hogy az uniós intézkedés
jogalapját objektív tényezők, különösen az intézkedés célja és tartalma alapján kell
megválasztani, hogy a jogalapválasztás bírósági felülvizsgálata lehetséges legyen. 227

Általában egy jogi aktusnak csak egyetlen jogalapja lehet, nevezetesen az, amelyet a szóban
forgó jogi aktus fő vagy meghatározó célja vagy eleme követel meg.228 Kettős vagy
többszörös jogalap csak akkor használható, ha egy intézkedés egyidejűleg több cél elérésére
irányul vagy több, egymással összekapcsolódó elemet tartalmaz, amelyek közül egymáshoz
képest egyik sem másodlagos vagy közvetett229, azzal a feltétellel, hogy az egyes
jogalapokhoz megállapított eljárások nem összeegyeztethetetlenek230.

223 Az EUSZ 2. cikke.
224 Az EUSZ 5. cikkének (2) bekezdése.
225 A C-403/05. sz. Parlament kontra Bizottság ügy (EBHT 2007., I-9045. o., 49. pont) és az ott idézett
ítélkezési gyakorlat.
226 A 2/00. sz. Carthagna Protocol ügyben kiadott vélemény (EBHT 2001., I-9713. o., 5. pont); a C-370/07. sz.
Bizottság kontra Tanács ügy (EBHT 2009., I-8917. o., 46–49. pont); az 1/08. sz. GATS ügyben kiadott
vélemény (EBHT 2009., I-11129. o., 110. pont).
227 Lásd a legutóbbi C-137/12. sz. Bizottság kontra Tanács ügyet (ECI:EU:C:2013/675).
228 Lásd ugyanott az 53. pontot és az ott említett ítélkezési gyakorlat.
229 A C‑441/06. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy (EBHT 2007., I‑8887. o., 47. pont)
230 A C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy („Titánium-dioxid”) (EBHT 1991., I-2867. o., 17–25. pont)
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1.2. A Jogi Bizottság szerepe

A Parlament eljárási szabályzata231 szerint a jogi aktus tervezetének jogalapját vitató állandó
bizottságnak az ügyet a Jogi Bizottság elé kell utalnia, ennek elmulasztása esetén a jogalap
módosítását kérő módosítás nem elfogadható. Ezt követően a Jogi Bizottság állandó előadója
– akit egy képviselőcsoportok közötti rotációs rendszer alapján hat hónapra neveznek ki –
feljegyzést készít a bizottság tagjai számára, hogy elősegítse a tájékozott és objektív
vélemény kiadását, mérlegelve a felvetett, egymással versengő érveket, és figyelembe véve a
Bíróság bővülő ítélkezési gyakorlatát.

A bizottság saját kezdeményezésére is foglalkozhat jogalappal
kapcsolatos kérdésekkel232. A Jogi Bizottság véleménye
figyelembe veheti és adott esetben figyelembe is veszi azt a
hatást, amelyet a Parlament módosításai gyakorolhatnak a
jogiaktus-tervezet jogalapjára, azaz hogy ezek milyen mértékben
változtatják meg a jogi aktus célját és tartalmát. A bizottság
megvizsgálhatja a Parlament saját kezdeményezésű jogalkotási
jelentéseinek jogalapját is, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a
kezdeményezés megalapozott jogalappal rendelkezik-e.

1.3. Fejlemények a hetedik parlamenti ciklus alatt

A Jogi Bizottság 64 véleményt fogadott el a jogalappal kapcsolatos ügyekben a közvetlenül
megválasztott Parlament hetedik ciklusa alatt, ezek közül hatot saját kezdeményezésére,
szemben a hatodik parlamenti ciklusban elfogadott 48 véleménnyel, amelyek közül nyolcat
dolgozott ki saját kezdeményezésére. Az egyik ok, amiért egyre nagyobb számú kérelem
érkezett más bizottságoktól a javasolt jogi aktus helyes jogalapjával kapcsolatos véleményre,
kétségtelenül az volt, hogy a Lisszaboni Szerződés jelentős változásokat vezetett be a
hatáskörök és az eljárások terén.

E változások közé tartozik, hogy a jogalkotás túlnyomó többségében a Szerződés rendes
jogalkotási eljárást („együttdöntést”) ír elő, többek között a mezőgazdaság és a halászat, az
energiapolitika, a bevándorlás és az uniós alapok területén, valamint a nemzetközi
megállapodások többségéhez megköveteli a Parlament egyetértését. Az a tény, hogy a Jogi
Bizottság a fent említett területeken tett javaslatok mindegyikével kapcsolatban véleményt
nyilvánított a helyes jogalapról, mutatja, hogy eltérő vélemények alakultak ki a felülvizsgált
Szerződések helyes alkalmazásával kapcsolatban, többek között a Parlament új
hatásköreinek tényleges hatályát illetően is.

A bizottság szigorúan értelmezte az EUMSZ 352. cikkét, amely lehetővé teszi bizonyos
intézkedések elfogadását, ha a Szerződés máshol nem biztosítja a szükséges hatásköröket. A
bizottság számos ügyben megállapította, hogy a vonatkozó jogalap már létezett a
Szerződésben, és ezzel érvénytelenítette az EUMSZ 352. cikkének alkalmazását (amely csak
a Parlament egyetértését írja elő). A bizottság például azt ajánlotta, hogy a 2014–2020
közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló tanácsi
rendeletre irányuló javaslat megfelelő jogalapja az EUMSZ 167. és 352. cikke legyen, mivel
megállapította, hogy a program kulturális és történelmi célokat is követ, amelyeket az
EUMSZ 167. cikke rögzít233. Eljárásjogilag e kettős jogalap a rendes jogalkotási eljárás

231 37. cikk.
232 37. cikk (3) bekezdése.
233 A 2012. március 28-i vélemény a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program
létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP)).
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alkalmazásához vezetett volna (az EUMSZ 167. cikke alapján), összekapcsolva az
egyhangúsággal (az EUMSZ 352. cikke alapján), mivel a Bíróság megengedte ezt az
összekapcsolást234 a Parlament előjogainak védelme érdekében235.

Egy másik ügy, amikor a bizottság vitatta az EUMSZ 352. cikkének jogalapként történő
alkalmazását, a San Marinóval kötött együttműködési megállapodásnak a Horvátország
csatlakozásához való hozzáigazításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat volt236. Itt
a bizottság a Bizottság által javasolt kettős jogalapot kifogásolta (az EUMSZ 207. és 352.
cikke), és azzal érvelt, hogy a megállapodás harmadik országokkal folytatott
együttműködéssel kapcsolatos eleme a Lisszaboni Szerződés óta túlmutat az EUMSZ 207.
cikkének hatálya alá tartozó közös kereskedelempolitikán, és ezért nem kell az EUMSZ 352.
cikkéhez folyamodni, hanem az EUMSZ 212. cikkében a harmadik országokkal folytatott
együttműködésre vonatkozó különleges jogalapot kell alkalmazni.

A bizottság saját kezdeményezésére az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi
eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvre irányuló javaslattal kapcsolatban
határozta meg a Lisszaboni Szerződés által bevezetett új jogalap hatókörét. Míg a Bizottság
az irányelvre irányuló javaslatát az EUMSZ 325. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtotta be
– a csalás elleni küzdelemben/az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében hozott intézkedések
tekintetében –, a bizottság úgy ítélte meg, hogy az EUMSZ 83. cikkének (2) bekezdése,
amely a harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó uniós politikák hatékony
végrehajtásának biztosítása érdekében az anyagi büntetőjog harmonizálásáról rendelkezik,
lex specialisnak tekintendő, és ezért a javaslatot erre a rendelkezésre kell alapozni237.

A bizottság szintén saját kezdeményezésére megvizsgálta a tőzsdén jegyzett társaságok nem
ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó
intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapját is,
mivel különösen a tagállamok számos kérdést vetettek fel. A bizottság megállapította, hogy
az EUMSZ 157. cikkének (3) bekezdése (a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az
egyenlő bánásmód elvének alkalmazását biztosító intézkedések) a megfelelő jogalap, ahogy
azt a Bizottság is javasolta. Ezzel ellenszegült azoknak a kísérleteknek, amelyek ki akarták
szorítani a Parlamentet társjogalkotói pozíciójából (például azzal, hogy jogalapként az EUSZ
19. cikkét támogatják), valamint azoknak az állításoknak, hogy a Szerződés egyáltalán nem
biztosít semmilyen jogalapot a javaslathoz238.

234 A C‑166/07. sz. Parlament kontra Tanács ügy, 69. pont.
235 A Parlament végül beleegyezett, hogy a szóban forgó rendeletet az EUMSZ 352. cikke alapján fogadják el,
azonban egy külön nyilatkozatban ragaszkodott ahhoz, hogy a jogalapnak az EUMSZ 167. és 352. cikkének
kellene lennie, és hogy csak azért adta fel a kettős jogalappal és így az együttdöntési eljárás iránti igényével
kapcsolatos álláspontját, hogy elkerülje az eljárásjogi patthelyzetet és emiatt a program késedelmes
hatálybalépését. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló
tanácsi rendeletre irányuló tervezetről szóló, 2013. november 19-i európai parlamenti jogalkotási állásfoglalást
(12557/2013 – C7-0307/2013 – 2011/0436(APP))(P7_TA(2013)0462) kísérő nyilatkozat.
236 A 2014. március 20-i vélemény az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a San Marino
Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak
az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően szerződő félként való részvételéről szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslat jogalapjáról (COM(2013)0568 – 2013/0273(NLE)).
237 A 2012. november 29-i vélemény az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel
folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról
(COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)). A Parlament egyetértett ezzel a véleménnyel, lásd az
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelve irányuló javaslatról szóló 2014. április 16-i európai parlamenti jogalkotási
állásfoglalást (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))(P7_TA(2014)0427).
238 A javaslattal kapcsolatos további részletek a társasági jogról szóló szakaszban találhatók.
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A szabadságon, biztonságon és jog érvényesülésén alapuló térséget illetően felkérték a Jogi
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló
határozat jogalapját ki kell-e egészíteni az EUMSZ 80. cikkével, a Lisszaboni Szerződéssel
újonnan bevezetett rendelkezéssel, amely rögzíti a szolidaritás elvét és a felelősség
tagállamok közötti igazságos elosztásának elvét, ideértve annak pénzügyi vonatkozásait is. A
bizottság azonban megállapította, hogy az EUMSZ 78. cikke (2) bekezdésének g) pontja (a
harmadik országokkal a menedékkérők, illetve a kiegészítő vagy ideiglenes védelmet kérő
személyek beáramlásának kezelése céljából folytatott együttműködés) biztosítja a megfelelő
jogalapot, így nem volt szükség tovább vizsgálni az EUMSZ 80. cikkét.

Általánosan megfogalmazva a Jogi Bizottság helyesebbnek tartotta elkerülni a többszörös
jogalapot, kivéve, ha – ahogy a Bíróság is kijelentette – egy intézkedésnek egyidejűleg több
célkitűzése van, amelyek szétválaszthatatlanul egymásba kapcsolódnak, és egymáshoz
képest egyik sem másodlagos vagy közvetett239. Másképpen megfogalmazva, ha az egyik
jogalapot meghatározóbbnak tekintik, akkor az egyetlen jogalapot részesítik előnyben. A
Jogi Bizottság például nem tartotta szükségesnek, hogy az EUMSZ 349. cikkével (a legkülső
régiókra vonatkozó egyedi intézkedések) kiegészíteni a az Európai Unió, valamint Kolumbia
és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és
banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról240, illetve az egyrészről az
Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló
Megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs
mechanizmus végrehajtásáról241 szóló két rendelet jogalapját. Bár az intézkedések bizonyos
mértékben érintették a legkülső régiókat, különösen a Kanári-szigeteket, a bizottság úgy
ítélte meg, hogy a szóban forgó rendeletek teljes mértékben az EUMSZ 207. cikke (2)
bekezdésének mint a közös kereskedelempolitikát végrehajtó rendeletek jogalapjának hatálya
alá tartoznak. Hasonló következetést vont le, amikor nem egészítette ki az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslat242 jogalapját az EUMSZ 349. cikkével. Megerősítette, hogy az EUMSZ 114.
cikkének (a belső piac működése) a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv és a
belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló
rendelet módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslat jogalapjából való törlését, mivel
úgy ítélte meg, hogy az irányelv nem tartalmaz semmilyen olyan önálló elemet, amely a
belső piacot érinti243. Elutasította, hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek
árszabályozásának átláthatóságáról szóló irányelv jogalapját kiegészítsék az EUMSZ 168.

239 A 165/87. sz. Bizottság kontra Tanács ügy (EBHT 1988., 5545. o.) 11. pontja.
240 A 2012. június 1-jei vélemény az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi
megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2011)0600 – C7 0307/2011 –
2011/0262(COD)).
241 A 2012. június 1-jei vélemény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika
közötti társulás létrehozásáról szóló Megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi
stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
jogalapjáról (COM(2011)0599 – C7 0306/2011 – 2011/0263(COD)).
242A 2013. augusztus 12-i vélemény az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK
tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről] szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat
jogalapjáról (COM(2011)0804 – C7 0460/2011 – 2011/0380(COD)).
243 A 2013. július 10-i vélemény a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2011)0883 – C7 0612/2011 –
2011/0435(COD)).
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cikkével (közegészségügy), mivel a szóban forgó irányelvet belső piaci intézkedésnek
minősítette, amelynek nincs külön egészségügyi vonatkozása244.

A bizottság rendszeresen és teljes nyíltan kijelentette, hogy nem egészíti ki a Szerződés
rendelkezéseivel az olyan javaslatok jogalapját, amelyek pusztán célkitűzéseket határoznak
meg, de e célból nem írnak elő egyedi intézkedéseket vagy eljárásokat, és így nem képeznek
jogalapot (pl. az EUMSZ 13. cikkével nem egészítették ki az állategészségügyről szóló
rendeletre irányuló javaslat245 jogalapját, ahogy az EUMSZ 191. cikkével sem egészítették ki
a növények károsítókkal szembeni védelméről szóló rendeletre irányuló javaslat246

jogalapját).

Végezetül a Jogi Bizottság megvizsgált néhány érdekes kérdést az Euratom-Szerződés és az
Európai Unió működéséről szóló szerződés közötti elhatárolással kapcsolatban. A lakosság
egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni
védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló irányelv jogalapját illetően a
bizottság azt tartotta helyénvalónak, hogy a javaslat Bizottság által előterjesztett jogalapját
(az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikkét) az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésével váltsák
fel, mivel a szóban forgó irányelvet az emberi egészség védelmére vonatkozó célkitűzés
elérését szolgáló intézkedésnek tekintette.247 A szóban forgó javaslatot így a rendes
jogalkotási eljárás keretébe utalta. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
keretrendszeréről szóló irányelv jogalapját illetően azonban a bizottság azon a véleményen
volt, hogy nem volt helyénvaló ugyanezeket a rendelkezéseket (az Euratom-Szerződés 31. és
32. cikkét) az EUMSZ 153., 191. és 192. cikkével felváltani, mivel a szóban forgó javaslat
csupán módosítja az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikke alapján elfogadott meglévő
irányelvet, a javaslat célja pedig nem változott meg olyan mértékben, ami egy másik
jogalapot indokolna. 248

244 A 2013. január 23-i vélemény az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a
nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2012)0084 – C7-0056/2012 –
2012/0035(COD)).
245 A 2014. január 22-i vélemény az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslat jogalapjáról (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD)).
246 A 2014. január 22-i vélemény a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD)).
247 A 2012. november 7-i vélemény a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található
radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló tanácsi irányelvre
irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2012)0147 – C7 0105/2012 – 2012/0074(NLE)).
248 A 2014. március 21-i vélemény a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének
létrehozásáról szóló 2009/71/EURATOM irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó javaslat
jogalapjáról (COM(2013)0715 – C7 0385/2013 – 2013/0340(NLE)).
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2. A Parlament jogai és előjogai: vitatott ügyek

A Parlament eljárási szabályzata különbséget tesz a Parlament által
indított keresetek, valamint a Parlament által benyújtott észrevételek és
az eljárásokba való beavatkozás között. A Jogi Bizottságnak mindkét
esetben kiemelt szerepe van, amelyeket az alábbiakban vizsgálunk meg.

2.1. A Parlament által benyújtott keresetek

A Nizzai Szerződés óta a Parlament feltétel nélküli joga, hogy
megsemmisítés iránti keresetet nyújtson be249. Az eljárási szabályzat 128. cikkének (1)
bekezdése szerint a Parlamentnek meg kell vizsgálnia „az uniós jogszabályokat és a
végrehajtási intézkedéseket, hogy megbizonyosodjék arról: teljes mértékben tiszteletben
tartották-e a Szerződéseket, különös tekintettel a Parlament jogait érintő részekre”. A 128.
cikk (3) bekezdése előírja, hogy az „elnök az illetékes bizottság ajánlására a Parlament
részéről keresetet nyújt be”. Az elnök a kereset fenntartására irányuló határozatot terjeszthet
a következő plenáris ülés elé. Ha a bizottság azt ajánlja, hogy nem nyújtsanak be keresetet,
az elnök dönthet úgy, hogy a kereset benyújtását követő ülés kezdetén kötelező szavazás
céljából a plenáris ülés elé terjeszti az ügyet, hogy az támogassa a keresetet.

A Jogi Bizottság gyakran ajánlotta a keresetbenyújtást, amikor kétségének adott hangot a
Tanács által a későbbiekben hivatkozott jogalap érvényességét illetően, például ha a Tanács
egyedül fogadott el egy jogi aktust, miközben a bizottság megítélése szerint be kellett volna
vonni a Parlamentet. Gyakran a Lisszaboni Szerződés után új irányok álltak a vita
középpontjában, vagy legalábbis határozták meg annak keretét.

Például a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az úgynevezett pillérek formális
megszűnésével az Unió különböző politikáinak megfelelő hatóköreit még mindig el kell
határolni. A közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) területén például nagy próbatételnek
bizonyult annak meghatározása, hogy a szóban forgó jogi aktus kizárólag a KKBP-hez
kapcsolódik-e, amely esetben a Tanács helyesen egyedül jár el. A Bíróság 2012. július 19-én
döntött a nemzetközi terrorizmust érintő egyik ügyben250. Az ítélet a Parlament által a Jogi
Bizottság ajánlására az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal
összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító
intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló
1286/2009/EU tanácsi rendelettel251 szemben benyújtott keresettel foglalkozik. A Parlament
többek között úgy ítélte meg, hogy a rendeletet nem az EUMSZ 215. cikkének (2) bekezdése
(egyes természetes és jogi személyekkel, csoportokkal vagy nem állami, illetve államisággal
nem rendelkező entitásokkal szembeni korlátozó intézkedések a KKBP területén) alapján
kellett volna elfogadni, hanem az EUMSZ 75. cikke alapján, amely a terrorizmus és a
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozik. A Bíróság azonban úgy döntött,
hogy amennyiben az EUMSZ 75. és 215. cikke olyan eltérő uniós politikákra vonatkozik,
amelyek célkitűzéseinek hatóköre – bár kiegészítik egymást – nem azonos, az EUMSZ 215.
cikkének (2) bekezdése a helyes jogalap.

Egy ezt követő ügyben252 a Parlament az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a
kalóztámadások elkövetésével gyanúsított személyeknek és a kalóztámadásokkal

249 A 230. cikk (2) bekezdésének az Amszterdami Szerződés szerinti változata csak „előjogainak védelme
céljából” tette lehetővé a megsemmisítés iránti kereset benyújtását.
250 A C‑130/10. sz. Parlament kontra Tanács ügy. ECI:EU:C:2012:472.
251 HL L 346., 2009.12.23., 42. o.
252 A C-658/11. sz. Parlament kontra Tanács ügy (ECLI:EU:C:2014:2025.).
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összefüggésben lefoglalt javaknak az átadásáról szóló, 2011. július 12-i 2011/640/KKBP
tanácsi határozat253 ellen nyújtott be keresetet azon az alapon, hogy a határozatot nem az
EUSZ 37. cikke és az EUMSZ 218. cikkének (5) és (6) bekezdése alapján kellett volna
elfogadni, hanem az EUMSZ 218. cikke (6) bekezdésének a) pontja alapján, a Parlament
egyetértése mellett, mivel a határozat nem kizárólag a KKBP-val foglalkozik, hanem más
szakpolitikai területeket is érint, például a rendőrségi együttműködést és a fejlesztési
együttműködést. Bot főtanácsnok 2014. január 30-i véleményében azonban úgy látta, hogy a
vitatott határozat a KKBP olyan jogi aktusa, amelynek célja a nemzetközi békét és
biztonságot fenyegető veszélyek elleni küzdelem, és nincs közvetlen kapcsolata az Unió
belső biztonságával vagy valamely fejlesztéspolitikai elemmel.

A KKBP hatókörén kívül eső egyik ügyben254, amikor a Parlament a Jogi Bizottság
ajánlására megtámadta az uniós vizeken a halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló
tanácsi határozatot azon az alapon, hogy azt a Parlament egyetértése mellett az EUMSZ 43.
cikkének (2) bekezdése és 218. cikkének (6) bekezdése alapján kellett volna elfogadni,
Sharpston főtanácsnok a 2014. május 15-i véleményében a Parlament álláspontja mellett
érvelt, miszerint nem az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdése volt megfelelő jogalap. Egy
másik ügyben a Jogi Bizottság ugyanígy elutasította, hogy a tőkehalállományokra vonatkozó
hosszú távú terv létrehozásáról szóló rendelet jogalapja az EUMSZ 43. cikkének (3)
bekezdése (az árak és mennyiségi korlátozások rögzítése) legyen, és azt ajánlotta, hogy a
Parlament nyújtson be keresetet azon az alapon, hogy a jogi aktusnak az EUMSZ 43.
cikkének (2) bekezdésén kellene alapulnia255.

Szintén a jogalkotási hatáskörök Tanácstól való elhatárolása céljából a Jogi Bizottság két
ügyben256 is azt ajánlotta, hogy a Parlament nyújtson be keresetet a pszichoaktív anyagok
ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló tanácsi határozattal257 szemben,
amelyet a Tanács saját állítása szerint egy másik (Lisszabon előtti) tanácsi határozatra
alapozhatott, amely jogalapként a Szerződést jelölte meg (az Európai Unióról szóló
szerződés korábbi 34. cikke (2) bekezdésének c) pontja). Ez a Lisszaboni Szerződés előtti
rendelkezés lehetővé tette a Tanács számára, hogy minősített többséggel elfogadja a
harmadik pillér keretében elfogadott tanácsi határozatok uniós szintű végrehajtásához
szükséges intézkedéseket, a Lisszaboni Szerződés azonban hatályon kívül helyezte ezt a
rendelkezést. Az egyetlen rendelkezésre álló jogalap ezért az EUMSZ 83. cikkének (1)
bekezdése lett volna (amely rendes jogalkotási eljárást ír elő).

A Lisszaboni Szerződés szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási
aktusok új területén a Jogi Bizottság azt ajánlotta258, hogy támadják meg a 492/2011/EU
rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása
tekintetében történő végrehajtásáról szóló határozatot259, azzal érvelve, hogy ez a határozat
túllép a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökön, lévén az az alap-jogiaktust

253 HL L 254., 2011.09.30, 1. o.
254 C-103/12. és C-165/12. sz. egyesített ügyek.
255 A Jogi Bizottság D(2013)3743. sz. ajánlása. A C‑124/13. sz. Parlament kontra Tanács ügy.
256 A Jogi Bizottság D(2013)22587. sz. ajánlása; a C-317/13. sz. ügy; a Jogi Bizottság D(2013)55699. sz.
ajánlása; a C-679/13. sz. ügy.
257 A Tanács 2013/129/EU határozata (2013. március 7.) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek
történő alávetéséről (HL L 72., 2013.3.15., 1. o.) és a Tanács 2013/496/EU határozata (2013. október 7.) az 5-
(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról (HL L 272., 2013.10.12., 44. o.).
258 A Jogi Bizottság D(2013)3525. sz. ajánlása. A C‑65/13. sz. Parlament kontra Bizottság ügy.
259 A Bizottság 2012/733/EU határozata (2012. november 26.) a 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli kialakítása tekintetében történő
végrehajtásáról (HL L 328., 2012.11.28., 21. o.).



Jogi Bizottság

88

kiegészítő elemeket tartalmazott. A bizottság továbbá azt ajánlotta260, hogy a Parlament
nyújtson be keresetet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendelet mellékletét
módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal261 szemben azon az alapon, hogy a Bizottság
túllépte az alaprendeletben számára biztosított felhatalmazást, hiszen a szóban forgó
felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem részletezte, azaz nem kiegészítette, hanem
módosította az alaprendeletet azzal, hogy egy új részt illesztett az I. mellékletbe. A
Parlament ezeket az aggályokat ugyan nem formális kifogásban vetette fel, hanem az
Európai Bizottsággal folytatott levelezésben.

Végezetül a bizottság nem habozott keresetet indítani a Bíróság előtt egy jogalkotási aktus
megfelelő jogalapjáról hozott határozatát követően: ez az ügy a lakosság egészségének az
emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére
vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló irányelvvel262 foglalkozott, amelyet a
Tanács az Euratom-Szerződés 31. és 32. cikke alapján fogadott el (ahol a Parlamenttel csak
konzultálnak), miközben a bizottság véleménye szerint az EUMSZ 192. cikkének (1)
bekezdését kellett volna alkalmazni (amely rendes jogalkotási eljárást követel meg)263.. A
Jogi Bizottság ugyancsak azt ajánlotta, hogy a Parlament nyújtson be keresetet a Bírósághoz
két jogi aktussal264 szemben, amelyek Mayotte jogállásának megváltozásával (tengerentúli
területről legkülső régióvá válásával) foglalkoztak, mégpedig azon az alapon, hogy e jogi
aktusokat nem az EUMSZ 349. cikke alapján kellett volna elfogadni, amely esetben csak
konzultálnak a Parlamenttel265.

Másrészről a bizottság tartózkodott attól, hogy keresetet indítson266 a Bizottság azon
határozatával szemben, hogy visszavonja a harmadik országoknak nyújtandó makroszintű
pénzügyi támogatásra vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatát (továbbá attól is, hogy a Tanács által
benyújtott keresetet követően beavatkozzon az ügybe267). A Jogi Bizottság úgy ítélte meg,
hogy a Bizottság javaslat visszavonásához való joga az EUSZ 17. cikkének (2) bekezdése
szerinti jogalkotási kezdeményezési jogából következik, és semmi jelét nem látta, hogy a
Bizottság megsértette volna az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott lojális
együttműködés elvét. A bizottság ezért úgy érezte, hogy a Parlamentnek láthatóan nincs
semmilyen konkrét indoka arra, hogy megtámadja a Bizottságnak a javaslat visszavonására
vonatkozó határozatát, és a Parlament előjogai sem forogtak kockán, mivel az első
olvasatban lehetősége volt elfogadni álláspontját.

260 A Jogi Bizottság D(2014)19280. sz. ajánlása.
261 A Bizottság 275/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I.
mellékletének módosításáról (HL L 80., 2014.3.19., 1. o.).
262 A Tanács 2013/51/Euratom irányelve (2013. október 22.) a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra
szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról
(HL L 272., 2013.10.12., 44. o.).
263 A Jogi Bizottság D(2013)60404. sz. ajánlása. A C‑48/14. sz. Parlament kontra Tanács ügy.
264 A Tanács 2013/64/EU irányelve (2013. december 17.) a 91/271/EGK és a 1999/74/EK tanácsi irányelv,
valamint a 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK és a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról (HL L 353.,
2013.12.28. 8. o.) és a Tanács 1385/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az 850/98/EK és az 1224/2009/EU
tanácsi rendelet, valamint az 1069/2009/EK, a 1379/2013/EU és a 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról (HL
L 354., 2013.12.28., 86. o.).
265 A Jogi Bizottság D(2014)8025. sz. ajánlása. A C-132/14. sz. és a C-136/14. sz. ügyek.
266 A Jogi Bizottság D(2013)36727. sz. ajánlása.
267 A Jogi Bizottság D(2013)46003. sz. ajánlása.
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2.2. Észrevételek benyújtása és a Parlament beavatkozásai

Az Európai Bíróság alapokmányának 23. cikke szerint az előzetes döntéshozatalra utalt
ügyekről értesítik a Parlamentet, ha azt a jogi aktust, amelynek érvényessége vagy
értelmezése jogvita tárgyát képezi, a Parlament és a Tanács közösen fogadta el; a Parlament
ekkor két hónapos határidőn belül írásban észrevételeket nyújthat be.

Az Európai Bíróság alapokmányának 40. cikke feljogosítja a Parlamentet, hogy
beavatkozzon a Bíróság előtt folyamatban lévő eljárásokba, ugyanakkor egyértelművé teszi,
hogy a beavatkozásra vonatkozó kérelemben tett indítványok csak az egyik fél
indítványainak támogatására korlátozódhatnak.

A Parlament eljárási szabályzata 128. cikkének (4) bekezdése szerint az elnök „az illetékes
bizottsággal folytatott tanácskozást követően észrevételeket terjeszt elő vagy beavatkozik
bármely bírósági eljárásba a Parlament nevében”. Ha az elnök el kíván térni az illetékes
bizottság ajánlásától, akkor az ügyet az Elnökök Értekezlete elé kell utalnia. Az Elnökök
Értekezletének egy kivételes esetben a plenáris ülés elé kell terjesztenie az ügyet268.

Észrevételek benyújtása

A hetedik parlamenti ciklusban a Jogi Bizottság következetesen azt javasolta a
Parlamentnek, hogy nyújtson be észrevételeket az előzetes döntéshozatalra utalt ügyek
esetében azon jogszabályok érvényességének megvédése érdekében, amelynek (társ)szerzője
volt. A Parlament Lisszaboni Szerződés alapján megerősített hatáskörei és a rendes
jogalkotási eljárás keretében társjogalkotóként megerősített szerepe miatt a hatodik
parlamenti ciklushoz képest jelentősen megnőtt azoknak az ügyeknek a száma, amikor a
Parlament saját jogszabályának védelmében észrevételeket nyújtott be.

A Jogi Bizottság azt is ajánlotta269, hogy nyújtsanak be észrevételeket az olyan előzetes
döntéshozatalra utalt ügyekkel kapcsolatban is, amikor egy együttdöntési eljárás keretében
elfogadott jogi aktus270 érvényességét kérdőjelezték meg olyan esetben, amikor az irányelv
bizonyos értelmezését a Bíróság megerősítette. A bizottság ezzel szemben tartózkodott attól,
hogy észrevételek benyújtását ajánlja akkor, amikor a Bíróság elé utalt kérdések csak egy
együttdöntéssel elfogadott rendelet értelmezéséhez kapcsolódtak, mivel úgy ítélte meg, hogy
a rendelet érvényessége nem került veszélybe271.

A bizottság továbbá azt ajánlotta, hogy a Parlament nyújtson be észrevételeket a C-163/10.
sz. Patricello ügyhöz272, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv
8. cikkének értelmezésével kapcsolatos, alapvető jelentőségű előzetes döntéshez. Az ügy
azért is említésre érdemes, mert a Bíróság döntésében úgy határozta meg a 8. cikk hatókörét,
hogy az európai parlamenti képviselő által az Európai Parlamenten kívül tett kijelentés csak
akkor minősül a 8. cikkben szereplő mentesség hatálya alá tartozó, a parlamenti feladatok
ellátása során kifejtett véleménynek, ha e kijelentés „olyan szubjektív értékítéletet fejez ki,
amely közvetlenül és nyilvánvalóan kapcsolódik az említett feladatok ellátásához”.

268 Ez a kivételes eset akkor áll fenn, ha az Elnökök Értekezlete úgy véli, hogy a Parlament kivételesen ne
nyújtson be észrevételeket vagy ne avatkozzon be a Bíróság előtt olyan ügyben, amely a Parlament által
elfogadott jogi aktus érvényességét kérdőjelezi meg.
269 A Jogi Bizottság D(2014)16028. sz. ajánlása.
270 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról,
valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
felhasználói jogokról („egyetemes szolgáltatási irányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 51. o.).
271 D(2012)18191.
272 EBHT 2011., I-07565. o.
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A Jogi Bizottság észrevételek benyújtását ajánlotta számos olyan ügyben is, ahol a Bíróságot
alapvető jelentőségű ügyeket érintő vélemény kiadására kérték fel. 2009-ben a Tanács arra
kérte a Bíróságot, hogy nyilvánítson véleményt az egységes szabadalmi bíráskodási rendszert
létrehozó nemzetközi megállapodás tervezetének Szerződéssel való
összeegyeztethetőségéről. A Jogi Bizottság a Parlament folyamatban lévő jogalkotási
eljárással kapcsolatos érdekei, valamint a nemzetközi megállapodások elfogadásában
jogalkotóként, a kapcsolódó területeken pedig társjogalkotóként betöltött felelőssége
fényében észrevételek benyújtását ajánlotta273. A Bíróság megállapította, hogy a szóban
forgó megállapodástervezet akkoriban nem volt összeegyeztethető a Szerződésekkel274.

A második ügy, ahol a Jogi Bizottság észrevételek benyújtását ajánlotta,  a hamisítás elleni
kereskedelmi megállapodást (ACTA) érintette. A Parlament 2012. július 4-én nem adta
egyetértését a megállapodáshoz, a Bizottság viszont ugyanezen a plenáris ülésen kijelentette,
hogy fenn kívánja tartani véleménynyilvánítás iránti kérelmét. A bizottság megítélése szerint
a Parlament azzal, hogy nem adta egyetértését a megállapodáshoz, kinyilvánította, hogy az
ACTA-megállapodásnak nem lehet kötelező érvénye az Unióra, és ezért azt ajánlotta, hogy
nyújtsanak be észrevételeket, azonban érvelése arra szorítkozott, hogy a megállapodás immár
nem az EUMSZ 218. cikkének (11) bekezdése szerinti értelemben vett „tervezett
megállapodás”275. Végül a Bizottság visszavonta a véleménynyilvánítás iránti kérelmét.276

A bizottság azt is ajánlotta, hogy a Parlament nyújtson be észrevételeket azzal kapcsolatban,
hogy a Bizottság a Bíróság véleményét277 kérte az Uniónak a gyermekek jogellenes külföldre
viteléről szóló 1980. évi egyezményhez való csatlakozás elfogadásával kapcsolatos
hatásköréről. A vélemény nyolc határozatra irányuló bizottsági javaslattal foglalkozott,
amelyben felhívták a tagállamokat, hogy az Unió nevében fogadják el nyolc harmadik ország
egyezményhez való csatlakozását. A Tanács ellenezte ezeket az dokumentumokat, mivel
vitatta az Unió hatáskörét. A Parlament egyetértett a Bizottsággal abban, hogy az Unió
kizárólagos külső hatáskört szerzett a gyermekek jogellenes külföldre vitele terén, azonban
korlátozott eszközökkel rendelkezett az előrelépés ösztönzésére, mivel csak konzultálnak
vele (családjog). A politikai eszközök mellett – egy állásfoglalás278 elfogadása, amelyben
felszólította a Tanácsot, hogy haladéktalanul folytassa a szóban forgó határozatok
elfogadására irányuló eljárást – ezért a Parlament jogi eszközt vett igénybe, mégpedig
észrevételeket nyújtott be a Bírósághoz. A Bíróság még nem nyilvánított véleményt.

A bizottság végül azt ajánlotta a Parlamentnek, hogy nyújtson be észrevételeket a 2/13. sz.
véleményhez, amely az Unió emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
egyezményhez való csatlakozásával foglalkozott. Mivel a Parlamentet felkérik majd, hogy az
EUMSZ 218. cikkével összhangban adja egyetértését a megállapodástervezet megkötéséhez,
és mivel a megállapodástervezet számos intézményi kérdést vet fel az uniós intézmények
működésével kapcsolatban, a Parlament szerepét és előjogait is beleértve, a Parlament
szempontjából elengedhetetlennek tűnik, hogy benyújtsa észrevételeit annak érdekében,
hogy a Bíróság tájékozottan nyilváníthasson véleményt.

Érdemes megemlíteni egy intézményi szempontból fontos másik ügyet is, ahol a Parlament
észrevételeket nyújtott be: a Német Szövetségi Alkotmánybíróság előzetes döntéshozatalra

273 A Jogi Bizottság D(2009)46921. sz. ajánlása.
274 A Bíróság (teljes ülés) 2011. március 8-i véleménye (EBHT 2011., I-01137. o.).
275 A Jogi Bizottság D(2012)37007. sz. ajánlása.
276 A Bíróság elnökének 2013. február 18-i végzése az 1/12. sz. véleményről.
277 Az 1/13. sz. vélemény.
278 Az Európai Parlament 2012. november 22-i állásfoglalása nyolc harmadik országnak a gyermekek jogellenes
külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980-as Hágai Egyezményhez való csatlakozásának
elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról (2012/2791(RSP)).
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irányuló kérelmet nyújtott be azzal kapcsolatos vizsgálataival összefüggésben, hogy
különböző személyek eljárást indítottak az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának a
végleges értékpapír-adásvételi műveletekről (OMT) szóló, 2012. szeptember 6-i határozata
és az e határozat alapján végrehajtott folyamatos kötvényvásárlások ellen, valamint amiatt,
hogy a szövetségi kormány nem nyújtott be e határozat megsemmisítése iránti keresetet az
EUMSZ 263. cikke alapján. A felvetett kérdések intézményi jelentősége miatt a bizottság
úgy döntött, hogy az észrevételek Bírósághoz való benyújtását javasolja a Parlamentnek.

Beavatkozások

Az észrevételek benyújtásához hasonlóan a Parlament főszabályként beavatkozik a Bíróság
előtt folyó eljárásokba az olyan jogszabályok érvényességének megvédése érdekében,
amelynek társszerzője volt, amennyiben a jogszabályt megtámadják az uniós bíróságokon.  A
Bíróság előzetes döntéseivel és kötelező véleményeivel kapcsolatos észrevételekkel
ellentétben azonban a beavatkozás a Parlament jogainak és előjogainak védelmére is
irányulhat az olyan helyzetekhez hasonló módon, amikor megsemmisítés iránti keresetet
nyújtanak be, amely esetben az eljárás felei jellemző módon a jogalkotási eljárás másik két
intézménye, azaz a Bizottság és a Tanács, vagy ezek egyike és egy tagállam.  Nem meglepő
módon a beavatkozások száma nőtt a 7. parlamenti ciklusban, ami bizonyos versenyhelyzetet
is tükröz az újraelosztott hatáskörök értelmezésével kapcsolatban, legalábbis a Lisszaboni
Szerződés hatálybalépése óta eltelt öt évben.

A Parlament által társjogalkotóként elfogadott jogszabályok érvényességének védelme
céljából a bizottság azt ajánlotta például, hogy a Parlament avatkozzon be a T-671/13. sz.
Pesticide Action Network és mások kontra Bizottság ügybe.279 A Törvényszékhez benyújtott
kereset a Bizottság egyik határozatának megsemmisítésére irányult, amellyel kapcsolatban a
Bizottság elfogadhatatlannak ítélte a 485/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet280

felülvizsgálatára irányuló két kérelmet, amely végrehajtási aktus a klotianidin, a tiametoxam
és az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételeivel, valamint az e hatóanyagok
növényvédelmi felhasználásával foglalkozott.

A felülvizsgálati kérelmet az 1367/2006/EK rendelet 10. cikke alapján nyújtották be, amely a
környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról
szóló Aarhusi Egyezmény281 rendelkezéseit alkalmazza a közösségi intézményekre és
szervekre.282 A kérelem fenntartotta, hogy az 1367/2006/EK rendelet az Aarhusi Egyezmény
9. cikkének (3) bekezdése értelmében jogszerűtlen volt. A bizottság ajánlása összhangban
volt a Parlament által az alapvetően hasonló ügyeket érintő eljárásokban végrehajtott
beavatkozásokkal. Így a Parlament és a Tanács a Bizottságot támogatva avatkozott be a T-
396/09. sz. ügybe, és a három intézmény fellebbezést nyújtott be a Bírósághoz a

279 A Jogi Bizottság D(2014)19280. sz. ajánlása.
280 A Bizottság 485/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 24.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek
a klotianidin, a tiametoxam és az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei, valamint az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és értékesítésének tilalma tekintetében történő
módosításáról (HL L 139., 2013.5.25., 12–26. o.).
281 Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló egyezményét 1998. június 25-én fogadták el a dániai Aarhus városban. Az egyezmény 2001.
október 30-án lépett hatályba.
282 Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhus-i Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi
intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13–19. o.).
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Törvényszék ítéletével szemben. A Bíróság egyesítette az eljárást a T-338/08. sz. ügyben
hozott ítélet elleni fellebbezéssel.283

A bizottság szintén a beavatkozást ajánlotta, amikor a Parlament egyetértése volt szükséges
egy Tanács által elfogadott jogi aktushoz, amelynek jogszerűségét a tagállamok
megkérdőjelezték. Ez történt a C-274/11. sz. Spanyol Királyság kontra Bizottság és a C-
295/11. sz. Olaszország kontra Tanács ügyekben. A két megsemmisítés iránti kereset
megkérdőjelezte a 2011/167/EU tanácsi határozat284 érvényességét, amely határozat 25
tagállamok hatalmazott fel az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén
megvalósítandó megerősített együttműködésre.285

Néhány esetben a bizottság a jogszabály védelmében való beavatkozást ajánlotta még akkor
is, ha a Parlament nem volt társzerzője a jogi aktusnak. A bizottság tehát úgy ítélte meg,
hogy a Bizottságot támogatva ajánlott beavatkozni a C-660/13 P. sz. Rusal Armenal ZAO
ügybe286. A Bizottság fellebbezett a Törvényszék ítéletével287 szemben, amely
megsemmisítette az Örményországból, Brazíliából és a Kínai Népköztársaságból származó
egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről
szóló, 2009. szeptember 24-i 925/2009/EK tanácsi rendeletet288.

A vitatott ítéletben a Törvényszék azt állította, hogy az Európai Unió Bíróságának feladata a
WTO-szabályok fényében felülvizsgálni a szóban forgó uniós intézkedés jogszerűségét289.

A bizottság úgy ítélte meg, hogy – szem előtt tartva azt is, hogy a Lisszaboni Szerződés óta a
Parlament a dömpingellenes alaprendeletek társjogalkotója – a megfellebbezett ügy az Unió
jogrendje és intézményi egyensúlya szempontjából különös jelentőségű kérdéseket vetett fel
a bírósági értelmezés és az uniós jogalkotó politikai döntései közötti kapcsolatot illetően.

Másrészről – bár az ügy esetleg érinthette a Parlament hatásköreit – a bizottság azt ajánlotta,
hogy ne avatkozzanak be, amikor a Parlament egy korábbi szakaszban felléphetett volna. A
bizottság tehát azt ajánlotta a Parlamentnek, hogy ne avatkozzon be, és ne támogassa a Cseh
Köztársaság indítványát a T-659/13. és T-660/13. sz. Cseh Köztársaság kontra Bizottság
ügyekben, amelyek a Bizottság által a 2010/40/EU irányelv290 alapján elfogadott,
felhatalmazáson alapuló két rendelet ellen irányultak, mivel nem kifogásolta azokat a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyekkel szemben a Cseh Köztársaság keresetet
nyújtott be, illetve maga sem kérte ezen intézkedések megsemmisítését a Bíróságtól.291

Bizonyos esetekben a bizottság az uniós jog értelmezésével kapcsolatos jogviták kimenetelét
kellően fontosnak tartotta ahhoz, hogy érdemesnek tartsa a beavatkozást a valamely

283 A C-404/12 P. és C-405/12 P. sz. egyesített ügyek. A Tanács beavatkozott a Törvényszék előtt folyamatban
lévő T-338/08. sz. ügybe is. A Parlament és a Tanács beavatkozott a T-458/12. sz. ügybe is, amely alapvetően
ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik.
284 A Tanács 2011/167/EU határozata (2011. március 10.) az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának
területén megvalósítandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról (HL L 76., 2011.3.22., 53. o.).
285 A Jogi Bizottság D(2011)311890. sz. ajánlása.
286 A Jogi Bizottság D(2014)16036. sz. ajánlása.
287 A Bizottság 2014. január 16-án fellebbezést nyújtott be a Törvényszék által a T-512/09. sz. Rusal Armenal
ZAO kontra Tanács ügyben 2013. november 5-én hozott ítélettel (ECLI:EU:T:2013:571.) szemben.
288 A Tanács 925/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az Örményországból, Brazíliából és a Kínai
Népköztársaságból származó egyes alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám
kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről (HL L 262., 2009.10.6., 1. o.).
289 A Törvényszék által a T-512/09. sz. Rusal Armenal ZAO kontra Tanács ügyben 2013. november 5-én hozott
ítélet (ECLI:EU:T:2013:571.) 36. pontja.
290 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési
rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való
kapcsolódására vonatkozó keretről (HL L 207., 2010.8.6., 1. o.).
291 A Jogi Bizottság D(2014)16042. sz. ajánlása.
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intézmény ellen magánfelek által indított eljárásokba, még akkor is, ha nem kérdőjelezik
meg sem a Parlament által elfogadott jogi aktus érvényességét, sem pedig a Parlament
előjogait. A bizottság ajánlására tehát a Parlament az Access Info szervezetet támogatva
beavatkozott a C-280/11 P. sz. Access Info Europe kontra Tanács ügybe, ellenezve a Tanács
által a Törvényszék ítéletével szemben benyújtott fellebbezést292.

A jogvita az uniós intézmények dokumentumaihoz való hozzáférésről szóló 1049/2001/EK
rendelet293 értelmezése kapcsán merült fel, és különösen azt érintette, hogy a Tanács
jogosult-e elutasítani a Tanács Főtitkársága által a tanácsi munkacsoport részére készített
feljegyzés a tagállamok álláspontjait meghatározó részeinek közzétételét azon az alapon,
hogy a közzétételhez nem fűződik nyomós közérdek, és a közzététel súlyosan veszélyeztetné
a döntéshozatali eljárást. Az Access Info által kért dokumentumok valójában éppen az
1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban folyamatban lévő eljárásra
vonatkoztak.294

Miután alaposan megvizsgálta a Tanács fellebbezését, és bár az ügy nem érintette a
Parlament által elfogadott egyik jogi aktus érvényességét sem, a bizottság úgy ítélte meg,
hogy szélesebb körű jogi és politikai jelentősége indokolttá teszi, hogy a Parlament az
Access Info Europe szervezetet támogatva beavatkozzon a Bíróság előtt folyó eljárásba
annak érdekében, hogy a lehető legjobban biztosítsa az uniós jogalkotási folyamat
átláthatóságát, valamint azt, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló uniós
jogszabályt az ügyben elfogadott legutóbbi állásfoglalásokkal295 összhangban helyesen
értelmezzék.

A bizottság bevett gyakorlata

A Jogi Bizottság mindig szorosan együttműködik az illetékes bizottságokkal, és az ajánlás
megfogalmazása előtt meghallgatja a Jogi Szolgálat tanácsait. Emellett a bizottság a
jogalappal és a vitatott ügyekkel kapcsolatos feladatainak ellátása során szinte mindig
egyhangúlag jár el, az előadók pedig képviselőcsoportonként évente kétszer váltják egymást.
Az „állandó előadók” eme gyakorlata kétségtelenül megerősítette a bizottság véleményeinek
irányadó érvényét az intézményen belül és valójában azon kívül is.

Általában az azzal kapcsolatos érdemi döntésben, hogy a Parlament részt vegyen-e vagy sem
a bírósági eljárásokban, a bizottságnak nyilvánvalóan korlátlan mérlegelési jogköre van.
Mindazonáltal a bizottság által a hetedik parlamenti ciklusban megfogalmazott ajánlásokat
megfigyelve biztonsággal kijelenthető, hogy olyan esetekben ajánlotta a Parlamentnek az
eljárásokban való beavatkozást vagy az észrevételek benyújtását, amikor egy Parlament által
(a legtöbb esetben rendes jogalkotási eljárás keretében társjogalkotóként) elfogadott jogi
aktus érvényessége volt a tét. A bizottság a Parlament előjogainak védelmében is fellépett.
Viszont ha e két ok közül egyik sem merült fel, a bizottság gondosan mérlegelte, hogy
szükséges vagy helyénvaló-e észrevételeket benyújtani az adott ügyben, és minden egyes
ügyben értékelte különösen azt, hogy van-e a Parlamentnek olyan (intézményi vagy egyéb)
érdeke, amely indokolja a bírósági eljárásban való részvételét, vagy – megfordítva – van-e

292 A T-233/09. sz. Access Info Europe kontra Tanács ügy (ECLI:EU:T:2011:105).
293 Az 1049/2001/EK rendelet (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
294 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló európai
parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslat (COM(2008)0229 – COD 2008/0090).
295 Lásd különösen „A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés (az eljárási szabályzat 104. cikkének (7)
bekezdése) a 2009–2010. évben” című jelentést (előadók: Hautala, Sargentini) (2010/2294(INI)), különösen a
15. és azt követő bekezdéseket (az állásfoglalást 2011. szeptember 14-én bocsátották szavazásra)..
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olyan érdek, amely miatt előnyösebb lehet nem részt venni a szóban forgó bírósági
eljárásban.

3. Az európai parlamenti képviselők statútuma

A Jogi Bizottság felel az európai parlamenti képviselők statútumáért.

Az európai parlamenti képviselők statútumát 2005 szeptemberében296 vizsgálták felül, és a 7.
parlamenti ciklus első napján lépett hatályba. A statútum meghatározza a képviselők
feladatainak ellátására irányadó alapvető elveket, és különösen a szabadságukra,
függetlenségükre, kezdeményezési jogukra, a Parlament birtokában lévő információkhoz
való hozzáférésükre, a saját nyelvükön való felszólaláshoz és íráshoz való jogukra, valamint
más képviselőcsoportokhoz tartózó képviselőkkel való társuláshoz való jogukra irányadó
elveket. A statútum többi rendelkezése a képviselőkre vonatkozó pénzügyi szabályok
egységes rendszerével foglalkozik, beleértve az alkalmazandó adózási szabályokat is.

4. A biztosok jóváhagyása

Az új biztosok jóváhagyásához a Parlamentnek értékelnie kell a biztosjelöltet annak általános
kompetenciái, európai elkötelezettsége és személyes függetlensége alapján. A Parlament
értékeli a biztosjelöltnek a jövőbeli tárcájával kapcsolatos ismereteit és kommunikációs
készségeit is.

Amikor a fenti elemek vizsgálatán túl értékeli a hatáskörébe tartozó tárcával foglalkozó
biztosjelöltet, a Jogi Bizottság feladatai közé tartozik a biztosjelölt érdekeltségi
nyilatkozatainak ellenőrzése is.

5. Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek

A Jogi Bizottság felel az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatáért és az
Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekért is. A Lisszaboni
Szerződés hatálybalépését követően a személyzeti szabályzat minden módosítását rendes
jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni. A személyzeti szabályzat a hetedik parlamenti
ciklusban három reformon ment keresztül. Az első reformra az Európai Külügyi Szolgálat
létrehozása miatt került sor, a másodikra Horvátország csatlakozása miatt, végül pedig 2014.
január 1-jén egy mélyrehatóbb reform lépett hatályba.

5.1. Európai Külügyi Szolgálat

Az EUSZ 27. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy „a főképviselőt európai külügyi szolgálat
segíti. Ez a szolgálat [...] a Tanács Főtitkársága,valamint a Bizottság megfelelő szervezeti
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a nemzeti diplomáciai szolgálatok által kirendelt
személyzetből áll”.

2010. július 26-án a Tanács a Parlamenttel folytatott konzultációt és a Bizottság
egyetértésének megszerzését követően a 27. cikk (3) bekezdése alapján elfogadta az Európai
Külügyi Szolgálatot létrehozó és annak szervezetét és működését meghatározó határozatot.

Számos egyéb jogalkotási módosításra volt szükség ahhoz, hogy a Szolgálat működésbe
léphessen, beleértve a költségvetési szempontokat és a meglévő személyzeti szabályok (mind
a személyzeti szabályzat, mind pedig az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási

296 HL L 262., 2005., 1. o.
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feltételek) módosítását is. Egyebek mellett e módosítások foglalkoztak a „nemzeti
diplomáciai szolgálatok által kirendelt személyzet” új kategóriájával is, hogy milyen
feltételek vonatkoznak rájuk, hogyan választják ki őket, és mik a jogaik és a kötelezettségeik.

A Tanács belga elnöksége alatt folytatott három háromoldalú informális párbeszédet
követően az előadónak (Bernard Rapkay) sikerült az első olvasatban megállapodást elérni.

5.2. Horvátország csatlakozása

Az új tagállamok Unióhoz való csatlakozásakor bevett gyakorlattal összhangban
Horvátország csatlakozásával összefüggésben a horvát állampolgároknak kedvező átmeneti
„pozitív diszkriminációs” intézkedések váltak szükségessé, amelyek keretében eltérést
biztosítottak az Európai Unió személyzetének felvételére vonatkozó általános szabályok alól.

Az előadó ebben az időben Dagmar Roth-Behrendt volt.

5.3. A 2013-as reform

A harmadik reform hosszadalmas és nehéz folyamat volt. A Bizottság 2011. december 14-én
nyújtotta be javaslatát, a végleges megállapodást viszont csak 2013 májusában fogadták el a
Tanáccsal. Ez a Tanácsban előállt nehézségeknek volt betudható, mivel a tagállamok
nehezen tudtak megállapodni az álláspontban, de annak is, hogy a reform összekapcsolódott
a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokkal.

Az ír elnökség alatt folytatott intenzív tárgyalások és öt háromoldalú egyeztetést követően
megkötötték a megállapodást. A Parlament tárgyaló küldöttségét Dagmar Roth-Behrendt, a
Tanácsét Rory Montgomery ír nagykövet, a Bizottságét pedig Šefčovič alelnök vezette.

A végleges megállapodás részét képezte többek között a fizetések és nyugdíjak
kiigazításának új módszere, a szakmai előmenetel struktúrájának megváltoztatása, a
szolidaritási adó ismételt bevezetése, a nyugdíjazással és a nyugdíjakkal kapcsolatos
változások, valamint a munkaidő növelése.

Ennek alapján a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet kísérő intézményközi
megállapodásban az intézmények megállapodtak abban, hogy 2018-ig 5%-kal csökkentik a
személyzetet.

6. Mandátumvizsgálat

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános
választójog alapján történő választásáról szóló okmány („az
1976. évi okmány”)297 12. cikkének feltételei szerint a
Parlamentnek meg kell vizsgálnia képviselőinek mandátumát.

Az eljárási szabályzat VII. melléklete XVI. szakaszának 10.
pontja alapján a Jogi Bizottság felel az Európai Parlament
képviselőinek mandátumvizsgálatáért. A jól bevált
gyakorlathoz tartva magát a bizottság koordinátorai 2009.
szeptember 2-án megállapodtak abban, hogy a hetedik parlamenti ciklus során az elnök lesz
minden mandátumvizsgálati ügy állandó előadója.

A bizottság mindenekelőtt az újonnan megválasztott képviselők mandátumát ellenőrizte a
2009. november 9-én egyhangúlag elfogadott és a plenáris ülésen 2009. december 16-án

297 A 2002. június 25-i, illetve szeptember 23-i 2002/772/EK tanácsi határozattal módosított 1976. szeptember
20-i okmány (HL L 278., 1976.10.8., 5. o.).
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jóváhagyott jelentésben298. A jelentés a 2009. június 4. és 7. között megtartott közvetlen
európai parlamenti választások eredményeit vizsgálta, és a tagállamok által a választási
eredményekről küldött hivatalos értesítéseken alapult, amely tartalmazta a megválasztott
képviselők és helyetteseik nevét és a szavazás eredményei szerinti sorrendjét.

Mivel azonban néhány tagállam nem küldte el, illetve késedelmesen küldte el a helyettesek
listáját, jelentésében a bizottság megismételte az illetékes nemzeti hatóságokhoz intézett
felhívását, hogy ne csak a megválasztott jelöltek nevéről értesítsék haladéktalanul a
Parlamentet, hanem a helyettesek nevét is továbbítsák a szavazási eredmények szerinti
rangsorban, amint azt a Parlament eljárási szabályzata 3. cikke (4) bekezdésének első
albekezdése előírja.

A hetedik parlamenti ciklustól kezdve az európai parlamenti képviselő hivatala
összeférhetetlen bármely tagállam nemzeti parlamentjében betöltött képviselői tisztséggel.
Ez annál is inkább igaz, mert az Egyesült Királyság számára az 1976. évi okmány 7. cikke
(2) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdése alapján adott átmeneti
eltérés immár nem alkalmazandó.

A fentiek fényében érdemes emlékeztetni arra, hogy az Egyesült Királyság hatóságai
elfogadták az Európai Parlamentre (a Lordok Házát érintő kizárásra) vonatkozó 2008-as
szabályzatot, amelynek értelmében a Lordok Háza nem öröklődő főrendi címet viselő tagjai
nem vehetnek részt a Lordok Háza, illetve annak bizottságai ülésein és szavazásain, mialatt
európai parlamenti képviselői tisztséget töltenek be, és amíg e szabályzat értelmében ki
vannak zárva, addig nem küldhetnek számukra a Lordok Házát összehívó iratot. A bizottság
azonban jelentésében felkérte a Bizottságot annak ellenőrzésére, hogy az Európai
Parlamentre (a Lordok Házát érintő kizárásra) vonatkozó 2008-as szabályzat, különösen
annak 4. szabálya teljes mértékben összeegyeztethető-e az 1976. szeptember 20-i okmánnyal,
és amennyiben nem, kezdeményezzen megfelelő eljárást299.

A 2009. évi jelentés érvényesnek nyilvánította – azon tagállamok illetékes hatóságai által
adott esetben meghozott határozatok jogszerűségének fenntartásával, amelyekben a
választási eredményeket vitatták – a jelentés mellékletében említett, az illetékes nemzeti
hatóságok közlése szerint megválasztott parlamenti képviselők mandátumát, akik az 1976.
szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint az eljárási szabályzat I.
melléklete értelmében írásbeli nyilatkozatot tettek. A bizottság ezért felkérte a tagállamok
illetékes hatóságait, hogy a hozzájuk benyújtott kifogásokat késedelem nélkül vizsgálják ki,
és az eredményekről tájékoztassák a Parlamentet.

A Parlamentnek jogában áll dönteni a képviselők mandátumának érvényességét érintő
jogvitákban is. Az 1976. évi okmány 12. cikke alapján ez az előjog azonban csak olyan
jogvitákra vonatkozik, amelyek ugyanezen okmány rendelkezései alapján merülhetnek fel,
szemben az olyan nemzeti rendelkezésekből adódó jogvitákkal, amelyekre az okmány

298 A bizottság A7-0073/2009. sz. jelentése; az Európai Parlament 2009. december 16-i határozata a
mandátumvizsgálatról (2009/2091(REG)).
299 Eddig még nem kezdeményeztek ilyen eljárást. Az Európai Parlamentre (a Lordok Házát érintő kizárásra)
vonatkozó 2008-as szabályzat jelenlegi rendelkezései nem szabályozzák az öröklődő főrendi címet viselő tagok
helyzetét. Úgy tűnik, hogy a brit jogszabály nem teszi lehetővé az öröklődő főrendi címet viselő tagok számára,
hogy a nem öröklődő főrendi címet viselő tagokhoz hasonlóan felfüggesszék a Lordok Házában betöltött
tisztségüket. Ezért az 1976. évi okmány összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezései alapján az öröklődő
főrendi címet viselő tagok megválasztásuk esetén nem foglalhatják el helyüket az Európai Parlamentben. Ez
ellentétes lenne az európai parlamenti választások egyetemességének elvével, amelyet az 1976. évi okmány 1.
cikkének (3) bekezdése rögzít. A Bizottság kapcsolatba lépett az illetékes brit hatóságokkal, hogy további
pontosítást kérjen annak ellenőrzése érdekében, hogy a brit jogszabály az öröklődő főrendi címet viselő tagok
tekintetében összeegyeztethető-e az európai parlamenti képviselők megválasztásáról szóló 1976. évi okmánnyal.
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hivatkozik300. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a 2009. június 4–7-i választásokkal
kapcsolatban még nem terjesztettek jogvitát az Európai Parlament elé. Mivel azonban
jogviták egy későbbi szakaszban is felmerülhetnek, az eljárási szabályzat 3. cikke (4)
bekezdésének harmadik albekezdése úgy rendelkezik, hogy a „képviselők mandátumának
érvényességét érintő bármely vitában a Parlament az illetékes bizottság jelentése alapján
bármikor határozhat”.

2011. december 12-én és 2012. január 16-án a Parlament elnöke bejelentette, hogy az
átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv, nevezetesen annak az Európai Parlament
összetételéről szóló 2. cikkének módosításáról szóló jegyzőkönyv hatálybalépését követően a
Parlamentben 18 további képviselői hely volt a hetedik parlamenti ciklus fennmaradó
részére. A bizottság 2012. január 25-én megvizsgálta ezeknek az új képviselőknek a
mandátumát301.

A bizottság ellenőrizte a 2013. április 14-én megválasztott 12 horvát képviselő mandátumát
is, akiknek nevét a nemzeti hatóságok azt követően továbbították, hogy az ország 2013.
július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz302.

A 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban megválasztottak mellett a bizottság megvizsgálta az
illetékes nemzeti hatóságok által azon képviselők helyettesítésére kijelölt képviselők
mandátumát, akiknek hivatala ugyanezen időszak alatt összeférhetetlenség, lemondás vagy
elhalálozás miatt megszűnt303. A bizottság által megvizsgált képviselői mandátumok száma:
2009-ben 3, 2010-ben 9, 2011-ben 19, 2012-ben 27, 2013-ban 18, 2014-ben pedig 9304. Az
eljárási szabályzat 4. cikke alapján a bizottságnak azt is meg kell állapítania, hogy a
képviselők lemondása az 1976. szeptember 20-i okmány szellemének és betűjének
megfelelően történik-e; ennek megfelelően a következő számban vizsgált ügyeket: 2011-ben
13-at, 2012-ben 9-et, 2013-ban 4-et, 2014-ben pedig 1-et.

300 A Bíróság megállapította, hogy magából a 12. cikk szövegéből is következik, hogy ez a cikk nem az uniós
jog egésze alapján felmerülő vitás esetek eldöntésének hatáskörével ruházza fel az Európai Parlamentet.
Egyértelmű szövegezése értelmében az említett cikk csak azon „vitás esetekre [irányul], amelyek ezen okmány
rendelkezései alapján” merülnek fel. Lásd a C-393/07. és C-9/08. sz. Olaszország kontra Parlament egyesített
ügyekben 2009. április 30-án hozott ítélet 54. pontját (EBHT 2009., I-03679. o.).
301 Mivel a Lisszaboni Szerződés a 2009-es európai választások előtt nem lépett hatályba, azt a Nizzai Szerződés
rendelkezései szerint tartották meg, amelynek értelmében a Parlamentnek 736 képviselője volt. A Lisszaboni
Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése után a képviselői helyek számát 751-ben rögzítették, ennek
értelmében Németország hárommal kevesebb helyet kapott, mint a Nizzai Szerződés szerint. Az 1976. évi
okmány 5. cikke alapján azonban a parlamenti ciklus alatt nem lehet megrövidíteni a képviselők mandátumát, és
ily módon csökkenteni a német küldöttségben a képviselők számát. Így ez utóbbiak változatlanul hagyása
érdekében az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv módosításával a 2014-es választásokig 18-cal
növelték a képviselők teljes számát. A Parlament által a 2013. március 13-i állásfoglalásában megfogalmazott
javaslat alapján a Tanács határozatot fogadott el a képviselői helyek 2014-es választások utáni elosztásáról. A
lépviselői helyek elosztását a 2019-ben tartandó választások előtt kellő időben újra felül fogják vizsgálni.
302 Horvátország csatlakozásával a képviselői helyek száma a Parlamentben a Horvát Köztársaság csatlakozási
feltételeiről szóló okmány 19. cikkével összhangban átmenetileg 766-ra nőtt.
303 Az összeférhetetlenséget illetően a 3. cikk plenáris ülésen 2006. október 12-én elfogadott módosítása alapján
ha a nyilvánosság számára rendelkezésre álló forrásokból igazolható tények alapján megállapításra kerül, hogy a
képviselő az európai parlamenti képviselői megbízatással az 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) és
(2) bekezdése értelmében összeférhetetlen tisztséggel rendelkezik, a Parlament – az elnöke által nyújtott
tájékoztatás alapján – megállapítja a képviselői hely megüresedését. Másképpen megfogalmazva a Parlament
anélkül is megállapíthatja a képviselői hely megüresedését, hogy megvárná az illetékes nemzeti hatóságoktól
érkező értesítést, akik mindazonáltal kötelesek továbbítani a helyettesítő képviselő(k) nevét. A Parlament több
alkalommal is alkalmazta ezt a cikket a hetedik parlamenti ciklus alatt.
304 Mivel a szóban forgó kinevezésekről röviddel a parlamenti ciklus vége előtt értesítették a Parlamentet, Katrin
Sakss asszony and Christine Revault D'Allones Bonnefoy asszony mandátumát írásbeli eljárás keretében kellett
megvizsgálni.
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Érdekes mandátumvizsgálat történt Michel Dantin francia európai parlamenti képviselő
esetében, akinek a mandátumát a 2009-es jelentésben vizsgálták más újonnan megválasztott
képviselőkkel együtt. Dantin urat Nora Berra asszony helyettesítésére jelölték ki, aki
megelőzte őt a jelöltlistán, viszont a nemzeti kormány tagjaként összeférhetetlen tisztséget
töltött be. A francia jog lehetővé teszi a nemzeti kormány Európai Parlamentbe
megválasztott tagjai számára, hogy kormányzati feladataik ellátásának időtartamára
felfüggesszék parlamenti mandátumukat. Amint véget ér a kormányzati hivatali idő,
visszavehetik európai parlamenti mandátumukat. Berra asszony 2012. június 16-i hatállyal
vette vissza Dantin úrtól parlamenti mandátumát. Ezzel egyidejűleg egy másik francia
képviselőt, Damien Abad urat 2012. június 17-től kinevezték a nemzeti kormányba, Dantin
urat pedig, aki a Franciaországban érvényes jogszabályszövegek alapján a jelöltlista élére
került, miután Berra asszony visszavette parlamenti mandátumát, 2012. június 17-i hatállyal
Abad úr helyére nevezték ki európai parlamenti képviselőnek. E körülmények között a
bizottság együttesen vizsgálta Dantin úr második kinevezését és Berra asszony mandátumát.

A 4. cikk (5) bekezdése alapján bizottság megvizsgálta azt a kérdést, hogy az illetékes
nemzeti hatóságok által Bogusław Śmigielski képviselőre ruházni kívánt külső megbízatás
összeférhetetlen-e a mandátumával. 2010. június 23-án a bizottság azt a következtetést vonta
le, hogy a javasolt megbízás (a varsói Mennyei Gondviselés Templománál a szmolenszki
repülőgép-katasztrófa áldozatai emlékművének felállításáért felelős emlékbizottság tagja)
nem összeegyeztethetetlen az 1976. évi okmány szellemével és betűjével.

7. Kiváltságok és mentességek

7.1. Jogi keret és a vonatkozó ítélkezési gyakorlat

Az eljárási szabályzat VII. melléklete XVI. szakaszának 10.
pontja alapján a Jogi Bizottság illetékes a képviselők
kiváltságainak és mentességeinek kérdésében.

Az európai parlamenti képviselők mentelmi jogának jogi
kerete különösen összetett. Az anyagi jog – amelyet egykor az
Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló,
1965. április 8-i jegyzőkönyv 8., 9. és 10. cikke tartalmazott –
immár az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló
szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az
Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 7., 8. és 9. cikkében
található meg. Az EUMSZ 343. cikkében is említett jegyzőkönyv így az Unió elsődleges
jogává vált.

A Parlamentben alkalmazandó eljárást az eljárási szabályzat 5–7. cikke tartalmazza. Ahogy a
későbbiekben bemutatjuk, az eljárási szabályzat jelentősen módosult a hetedik parlamenti
ciklus vége felé.

A mentességgel kapcsolatos jogi keretet a Bíróság ítélkezési gyakorlata egészíti ki, amely
alapvető jelentőségre tett szert a parlamenti ciklus során.

Először is a képviselők mentelmi jogának hatókörét a jegyzőkönyv 8. cikkében előírt
úgynevezett „abszolút mentelmi jog”305 és a jegyzőkönyv 9. cikkében előírt „relatív
mentelmi jog”306 közötti különbségtétel határozza meg.

305 „Irresponsabilité”, „insindicabilità”, „Immunität”.
306 „Inviolabilité”, „inviolabilità”, „Unverletzlichkeit”.
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A jegyzőkönyv 8. cikke előírja, hogy a „feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy
leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem
vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá”. Ez az abszolút mentelmi jog
megfelel a hazai alkotmányjog által a nemzeti parlamentek képviselőire ruházott mentelmi
jognak307. E jog legitim célja a szólásszabadság védelme a Parlamentben308.

Az akkori Elsőfokú Bíróság – ma Törvényszék – úgy ítélte meg, hogy a jegyzőkönyv által
nyújtott kiváltságok és mentességek pusztán funkcionális jellegűek, minthogy rendeltetésük
a Közösségek működésébe és függetlenségébe való beavatkozás elkerülése309.

A Jogi Bizottság által a mentelmi jogokkal kapcsolatos ügyek kezelése során alkalmazandó
eljárások szempontjából kiemelkedő fontosságú az abszolút és relatív mentelmi jog közötti
különbségtétel. Ha megállapítják, hogy az ügy a képviselőknek a feladataik ellátása során
kifejtett véleményüket vagy leadott szavazatukat érinti, az érintett képviselő tevékenysége a
jegyzőkönyv 8. cikkének hatálya alá kerül, és ekkor mentelmi joga nem függeszthető fel310.

A 8. cikk érdemi tartalmát illetően a Jogi Bizottság egy következetes gyakorlatot dolgozott
ki, miszerint – ahogy a Bíróság is megállapította – a 8. cikk szerinti mentesség hatályát
kizárólag az uniós jog alapján kell meghatározni311.

Egy másik alapvető jelentőségű ítélet „a képviselői feladatok ellátása során kifejtett
vélemény” fogalmát tisztázta312. A Bíróság megítélése szerint a jegyzőkönyv 8. cikkét úgy
kell értelmezni, hogy a parlamenti mentelmi jog alapvetően magán az Európai Parlamenten
belül tett nyilatkozatokra vonatkozik, nem kizárt azonban, hogy a képviselők által az Európai
Parlamenten kívül tett valamely nyilatkozat a képviselői feladatok ellátása során kifejtett
véleménynek minősüljön. Azt, hogy ilyen véleményről van-e szó, nem a nyilatkozat
megtételének helyétől, hanem a nyilatkozat jellegétől és tartalmától függően kell
meghatározni313.

307 Lásd például a francia alkotmány 26. cikkét („A Parlament egyik tagja ellen sem indulhat büntetőeljárás,
nyomozás, letartóztatás, fogva tartás vagy kihallgatás a hivatalos feladatainak ellátása során kinyilvánított
véleményéért vagy leadott szavazatáért.”), az olasz alkotmány 68. cikkének (1) bekezdését („A Parlament
képviselői nem vonhatók kérdőre a feladataik ellátása során  kinyilvánított véleményükért vagy leadott
szavazatukért.”), az Egyesült Királyságban az 1689. Bill of Rights 9. cikkét („...a parlamenti szólásszabadság és
viták vagy eljárások nem támadhatók vagy kérdőjelezhetők meg bíróságon vagy a Parlamenten kívül”) és a
szlovén alkotmány 83. cikkét („A Nemzetgyűlés egyik képviselője sem vonható büntetőjogi felelősségre a
Nemzetgyűlés ülésein vagy annak munkatestületeiben kinyilvánított véleményért vagy leadott szavazatért.”) .
Hasonló elvet rögzít a német alkotmány 46. cikkének (1) bekezdése, az elv alól egy fontos kivétel van, a
rágalmazó kijelentések („Egy képviselő ellen a Német Szövetségi Parlamenten kívül sohasem indulhat bírósági
eljárás vagy fegyelmi intézkedés, illetve egyéb módon nem vonható felelősségre a Német Szövetségi
Parlamentben vagy annak bizottságaiban leadott szavazatáért, illetve bármely felszólalásért vagy vitáért. Ez a
rendelkezés nem alkalmazandó a rágalmazásra.”).
308 Az Emberi Jogok Európai Bírósága által az A. kontra Egyesült Királyság ügyben hozott ítélet (EJEB 2002.,
35373/97.).
309 Az Elsőfokú Bíróság által a T-345/05. sz. Mote ügyben 2008. október 15-én hozott ítélet 27. pontja (EBHT
2008., II-2849. o.). Ebben az ügyben a Bíróság megállapította, hogy a parlamenti képviselők mozgása
korlátozásának a jegyzőkönyv 8. cikkében (most 7. cikk) előírt tilalma nem biztosíthat nagyobb védelmet, mint
amelyet a 10. cikk (most 9. cikk) által nyújtott mentesség biztosít. A „kiváltság célja a parlamenti képviselők
szabad mozgásának biztosítása a Parlament üléseinek helyére való utazáskor, illetve az onnan való
visszatéréskor”.
310 Lásd a C-200/07. és C-201/07. sz. Marra ügyben 2008. október 21-én hozott ítélet 44. pontját (EBHT 2008.,
I-7929. o.). Lásd még a 27. pontot is: a 8. cikk szerinti mentességet „abszolút mentességnek kell tekinteni, amely
megakadályoz a képviselői feladatok ellátása során kifejtett vélemény vagy leadott szavazat miatti minden
bírósági eljárást”.
311 A fent említett Marra ügyben hozott ítélet 26. pontja.
312 Lásd C-163/10. sz. Patriciello ügyben 2011. szeptember 6-án hozott ítéletet (EBHT 2011., I-7565. o.).
313 A fent említett Patriciello ügyben hozott ítélet 30. pontja.
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A jegyzőkönyv 8. cikkének alkalmazásában a „vélemény” fogalmát olyan tágan kell
értelmezni, mint ami magában foglalja mindazokat a megnyilvánulásokat és nyilatkozatokat,
amelyek – tartalmuknál fogva – szubjektív értékeléseket képező állításoknak számítanak314.
Emellett ahhoz, hogy valamely véleményre vonatkozzék a mentelmi jog, az európai
parlamenti képviselőnek a „[feladata] ellátása során” kell azt kifejtenie, ez pedig magában
foglalja azt a követelményt, hogy kapcsolatnak kell fennállnia a kifejtett vélemény és a
parlamenti feladatok között315. A Bíróság azt is világossá tette, hogy a kifejtett vélemény és a
parlamenti feladatok között fennálló kapcsolatnak közvetlennek és nyilvánvalóan adottnak
kell lennie316, és hogy a nemzeti bíróságnak kell megállapítania, hogy az adott esetben
teljesülnek-e az Bíróság döntésében meghatározott feltételek317.

A fenti ítélkezési gyakorlat abból a szempontból is kiemelkedő jelentőségű, hogy tisztázza,
hogy egy képviselő parlamenti mentelmi jogának fenntartására a Parlament eljárási
szabályzatában meghatározott eljárás318 a jegyzőkönyv 8. cikkére is alkalmazható319. A
Bíróság azonban úgy döntött, hogy az Európai Parlament által egy képviselő mentelmi
jogának a jegyzőkönyv 8. cikke szerinti „fenntartásáról” hozott határozat csupán egy
„vélemény”, amely nem kötelező erejű a nemzeti bíróságokra nézve320.

Ahogy a jelentéseiből is kitűnik, a Jogi Bizottság gyorsan hozzáigazította gyakorlatát a
Bíróság 8. cikkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatához.

A 9. cikk különösen összetett, és számos gyakorlati problémát vet fel. Ez a rendelkezés a
következőképpen szól:

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt, az Európai Parlament tagjai:

a) saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik,

b) a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és
bírósági eljárásra vonatkozó intézkedés alól.

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek
helyére utaznak, illetve onnan visszatérnek.

314 A fent említett Patriciello ügyben hozott ítélet 32. pontja.
315 A fent említett Patriciello ügyben hozott ítélet 33. pontja.
316 A fent említett Patriciello ügyben hozott ítélet 35. pontja.
317 A fent említett Patriciello ügyben hozott ítélet 37. pontja. Lásd a fent említett Marra ügyben hozott ítélet 32–
34. pontját, ahol a Bíróság úgy ítélte meg, hogy annak megállapítása, hogy teljesülnek‑e a 8. cikk szerinti
mentesség feltételei, annak a nemzeti bíróságnak a kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelynek az ilyen
rendelkezést alkalmaznia kell, és amely mindössze annyit tehet, hogy levonja az e mentelmi jogból eredő
következményeket, ha megállapítja, hogy a kérdéses vélemény kifejtése vagy szavazat leadása a képviselői
feladatok ellátása keretében történt. Amennyiben a 8. cikk alkalmazása során a nemzeti bíróságoknak kétségeik
vannak e cikk értelmezése tekintetében, a kérdést előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé utalhatják, azok a
bíróságok pedig, amelyeknek határozatai ellen nincs helye fellebbezésnek, ilyen esetben kötelesek a Bírósághoz
fordulni.
318 Lásd a korábbi 6. cikk (3) bekezdését és az új 6a. cikket.
319 Lásd a fent említett Marra ügyben hozott ítélet 37. pontját: „Az eljárási szabályzat [6a. cikke] meghatározza
a kiváltságok és mentességek fenntartására irányuló eljárást, amelyet az európai parlamenti képviselő indíthat,
és amely a képviselői feladatok ellátása során kifejtett vélemény és leadott szavazat tekintetében fennálló
mentelmi jogot is érinti.”
320 A fent említett Marra ügyben hozott ítélet 39. pontja és a fent említett Patriciello ügyben hozott ítélet 39.
pontja. A Bíróság mindazonáltal kijelentette, hogy ebben az összefüggésben az európai intézmények és a
nemzeti hatóságok közötti jóhiszemű együttműködés kötelezettsége ugyanúgy érvényes. Következésképpen ha
valamely nemzeti bíróság előtt európai parlamenti képviselővel szemben eljárás indul, és e bíróság arról értesül,
hogy az adott képviselő mentességei fenntartására irányuló, a Parlament eljárási szabályzatában előírt eljárás
van folyamatban, az említett bíróság köteles az eljárást felfüggeszteni és a Parlament véleményét kikérni, amely
azt a lehető legrövidebb időn belül megadja. Lásd a fent említett Marra ügyben hozott ítélet 43. pontját.
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Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot
bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja
meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának
mentességét felfüggessze.

Ahogy az Elsőfokú Bíróság is megállapította, a jegyzőkönyv 9. cikke „a parlamenti
képviselők függetlenségét kívánja tehát biztosítani, annak megakadályozásával, hogy a
letartóztatás vagy bírósági eljárás [indítása] általi fenyegetettség a Parlament ülésszakainak
ideje alatt nyomást gyakoroljon rájuk.”321

A 9. cikk szövege azzal a helyzettel foglalkozik, amikor az európai parlamenti képviselőket a
nemzeti parlament tagjai közül nevezik ki, és nem közvetlenül választják meg. Ezért az
1979-es első közvetlen parlamenti választások óta felmerült az igény egy eltérő jogi keret
iránt, hogy figyelembe vegyék a képviselők demokratikus legitimitását. A Parlament több
alkalommal hangsúlyozta ezt az igényt322, 2005-ben pedig a Tanács beleegyezett abba, hogy
egy jegyzőkönyvről szóló határozat323 elfogadása céljából áttekinti a kérdést, eddig azonban
semmit sem tett. A jelenlegi jogi keret fő hiányossága, hogy a nemzeti rendelkezések
alkalmazása – amit a 9. cikk vezetett be – nagyon sokféle szabályt eredményez, vagy akár
egyenlőtlen elbánáshoz is vezethet a képviselők között. Lényegében amikor a képviselők
származási országukban vannak, akkor a nemzeti parlament képviselőinek biztosított
mentelmi jogot élvezik, ami néhány országban azt jelenti, hogy egyáltalán nincs mentelmi
joguk324. Ezért egy egységes szupranacionális rendszer létrehozása jelentené a legjobb
megoldást.

A 8. cikkhez hasonlóan a 9. cikkről is fontos döntések születtek. A Törvényszék különösen
azt állapította meg, hogy a jegyzőkönyv 9. cikke első bekezdésének a) pontjában foglalt
rendelkezések értelmében az európai parlamenti képviselők által a nemzeti területükön
élvezett mentelmi jog terjedelmét és tartalmát a különböző nemzeti jogszabályok határozzák
meg, amelyekre e rendelkezés visszautal325.

A Bíróság tisztázta, hogy a jegyzőkönyv 9. cikke „az olyan bírósági eljárásokban biztosított
mentelmi jogra vonatkozik, amelyeknek tárgya az említett 9. cikk [most 8. cikk] hatálya alá
tartozóktól eltérő cselekmény”326. Következésképpen egy képviselő semmiképpen sem
igényelheti a 9. cikk alapján a véleménynyilvánítási szabadságra vonatkozó nemzeti
rendelkezések szerinti védelmet, amely már teljes egészében és kizárólagosan a 8. cikk

321 A fent említett Mote ügyben hozott ítélet 50. pontja, amely a T-17/00. sz. Rothley és mások kontra Parlament
ügyben hozott ítéletre hivatkozik (EBHT 2000., II-2085. o., 90. pont).
322 Első alkalommal a Parlament 1983. szeptember 15-i állásfoglalásában (HL C 277., 1983.10.17., 135. o.). A
legutóbbi alkalom a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, 2006. július 6-i
parlamenti állásfoglalás volt (HL C 303E., 2006.12.13., 830. o.). Azt is érdemes megemlíteni, hogy 2012
februárjában az Alkotmányügyi Bizottság egy második jelentést nyújtott be az Európai Parlament képviselőinek
közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány
módosítására irányuló javaslatról (2009/2134(INI)), amelyben megerősítette azon régóta aktuális kérését,
miszerint módosítani kell a kiváltságokról és mentességekről szóló jegyzőkönyvet, hogy egységes és
szupranacionális rendszert hozzanak létre az Európai Parlament képviselői számára, ezt azonban elfogadás
céljából sohasem terjesztették a plenáris ülés elé.
323 Lásd a tagállamok Tanács keretében ülésező képviselőinek 2005. június 3-i nyilatkozatát (9737/05. sz.
tanácsi dokumentum).
324 Például az Egyesült Királyságban: lásd a parlamenti kiváltságokkal foglalkozó vegyesbizottság 1999. április
9-i első jelentésének 242. bekezdését (HC 204-I 1998-99.): „Ha egy képviselőt bűncselekménnyel vádolnak meg,
nincs szükség a mentelmi jog felfüggesztésére. Ha egyik képviselőjét bebörtönzik, és ezért nem tud megjelenni a
Házban, a két kamara csak azt várja el, hogy tájékoztassák erről.”
325 A Törvényszék által a T-42/06. sz. Gollnisch kontra Európai Parlament ügyben 2010. március 19-én hozott
ítélet 106. pontja (EBHT 2010., II-1135. o.).
326 A fent említett Marra ügyben hozott ítélet 45. pontja.
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szerinti abszolút mentelmi jog hatálya alá tartozik. A 8. cikk szerinti mentelmi joggal
szemben a 9. cikk első bekezdésének a) pontja alapján fennálló mentelmi jogot az Európai
Parlament a 9. cikk utolsó bekezdésével összhangban a nemzeti hatóság kérésére
felfüggesztheti.

A képviselők a 9. cikk alapján kérelmet nyújthatnak be mentelmi joguk fenntartására. A
Törvényszék azonban egyértelműen kijelentette, hogy a Parlament széleskörű mérlegelési
jogkörrel bír azzal kapcsolatban, hogy milyen irányú határozatot kíván hozni a jegyzőkönyv
9. cikke szerinti mentelmi jog fenntartására vonatkozó kérelem alapján327.

A bizottságban és a plenáris ülésen alkalmazandó eljárásra az eljárási szabályzat 5–7. cikke
az irányadó.

Röviden összefoglalva egy képviselő vagy egykori képviselő mentelmi jogának
felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelmeket a plenáris ülésen jelentik be, és
azokat a Jogi Bizottság zárt ülésen tárgyalja. A kérelmeket az érintett tagállam „illetékes
hatóságának” kell benyújtania328. A bizottságnak számos állandó előadója van, a szabály
pedig az, hogy az előadó nem lehet ugyanolyan állampolgárságú, illetve nem lehet
ugyanazon képviselőcsoport tagja, mint az érintett képviselő. A képviselő jogosult arra, hogy
meghallgassák és dokumentumokat nyújthasson be, a bizottság pedig tájékoztatást kérhet az
illetékes nemzeti hatóságtól. A bizottság jelentése csak arra tehet ajánlást, hogy a képviselő
mentelmi jogát felfüggesszék-e vagy sem, illetve fenntartsák-e vagy sem. A bizottság
semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával
kapcsolatban, sem arról, hogy a neki tulajdonított vélemények vagy cselekedetek indokolttá
tesznek-e büntetőeljárást.

A hetedik parlamenti ciklus alatt lényegesen módosították a meglévő jogi keretet azzal a
céllal, hogy összhangba hozzák a fent említett ítélkezési gyakorlattal és a Jogi Bizottság
gyakorlatának fejlődésével, általánosabban pedig hogy javítsák a meglévő szabályok
szerkezetét és érthetőségét329. A legfontosabb változások között szerepel annak a bizottság
által folyamatosan védelmezett elvnek a kodifikálása, hogy a parlamenti mentelmi jog nem a
képviselő személyes kiváltsága, hanem a Parlament egésze és a képviselői függetlenségének
garantálása (5. cikk (2) bekezdés); további változás a mentelmi jog fenntartására vonatkozó
új, különleges szabályok (6a. cikk) és az elnök mentelmi jog érvényesítésére irányuló sürgős
intézkedésének (6b. cikk), valamint a képviselők meghallgatására vonatkozó új, részletesebb
rendelkezések (7. cikk (5) bekezdése) bevezetése. Az eljárási szabályzat módosításai
megerősítették azt az elvet is, hogy hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a
mentességek tekintetében a Parlament fellép annak érdekében, hogy demokratikus jogalkotó
gyűlésként megőrizze integritását és biztosítsa képviselőinek függetlenségét feladataik
teljesítése során (6. cikk (1) bekezdése), és tisztázták, hogy a Jogi Bizottság haladéktalanul
megvizsgálja a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a mentelmi jog és kiváltságok
fenntartására irányuló kérelmeket, de figyelembe veszi azok viszonylagos összetettségét (7.
cikk (2) bekezdése). Végül, de nem utolsósorban az új rendelkezések nagyon különleges
szerepet ruháztak a Jogi Bizottságra, mivel e bizottság feladata a mentességekre vonatkozó

327 A fent említett Gollnisch ügyben hozott ítélet 101. pontja.
328 Bár ezt a lehetőséget a 9. cikk utolsó bekezdése nem zárja ki kifejezetten, az igaz, hogy a Parlament eljárási
szabályzata szerint a Parlament saját kezdeményezésére nem függeszthető fel egy képviselő mentelmi joga sem,
csak az illetékes hatóság kérésére.
329 Lásd a Parlament eljárási szabályzatának a képviselői mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása tekintetében
történő módosításáról szóló, 2014. január 16-i európai parlamenti határozatot (P7_TA-PROV(2014)0035).
Érdemes megemlíteni, hogy az Alkotmányügyi Bizottság jelentése, amelyet a Parlament egyetlen szavazattal,
módosítás nélkül hagyott jóvá, tartalmazta a Jogi Bizottság által a 2013. július 9-i véleményében javasolt összes
módosítást.
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eljárásokat körvonalazó szabályok alkalmazására irányadó elvek kidolgozása (7. cikk (12)
bekezdés).

Idővel a Jogi Bizottság számos elvet dolgozott ki, amelyeket folyamatosan alkalmaz is. Ilyen
elv különösen az, hogy nem függeszti fel a mentességet, ha fumus persecutionis, azaz
megalapozott gyanú áll fenn, hogy a bírósági eljárást azzal a szándékkal kezdeményezték,
hogy politikai kárt okozzanak az érintett képviselőnek. Emellett Sakellariou úr ügye330 óta a
Parlament felkészült arra, hogy polgári ügyekben is felfüggessze a mentelmi jogot,
amennyiben büntető kártérítési igényről van szó, illetve ha a cselekmény természetéből
adódóan kvázi büntetőjogi cselekménynek tekintendő331.

7.2. Fejlemények a 7. parlamenti ciklusban

A hetedik parlamenti ciklusban a Jogi Bizottság 43 jelentést fogadott el a képviselők
mentelmi jogával kapcsolatban: 26 kérelem érkezett a parlamenti mentelmi jog
felfüggesztésére, 17 kérelem pedig a fenntartására332. Néhány ügyben olyan kérdéseket
vetettek fel, amelyeket érdemes megemlíteni.

A Tobias Pflüger egykori német képviselő mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására
irányuló kérelem ügyében a Jogi Bizottság olyan jelentést fogadott el, amelyben azt
ajánlotta, hogy ne tartsák fenn a mentelmi jogát. A Parlament valójában 2006-ban már
foglalkozott ugyanezekkel a tényekkel. Akkoriban úgy döntött, hogy Pflüger úr mentelmi
jogának felfüggesztését ajánlja, figyelembe véve, hogy az ügy a jegyzőkönyv 9. cikkének
hatálya alá tartozott, és politikai tevékenységét nem érintette hátrányosan a szóban forgó
büntetőeljárás. A bizottság véleménye szerint ezért semmi sem indokolta, hogy a Parlament
állást foglaljon ugyanezekről a tényekről. A bizottság azonban megvizsgálta azt is, hogy a
folyamatban lévő büntetőeljárás – azaz az elsőfokú bírósági ítélet és az államügyész ezt
követően benyújtott fellebbezése – nem veszélyezteti-e a Parlament előjogait, és azt a
következtetést vonta le, hogy mindkét aktus az ítélkezésre vonatkozó nemzeti jogelv objektív
érvényesítésének tekinthető, amelynek szellemében azt a körülményt, hogy egy személy
közhivatalt tölt be, más tényezők mellett szintén figyelembe kell venni az ítélethozatal során.
Sőt, az első fokon ítélkező bíró kifejezetten hivatkozott Tobias Pflüger európai parlamenti
képviselői, vagyis népképviseleti minőségére, továbbá arra, hogy a vétség nyilvánosság előtt
valósult meg. Az államügyészi fellebbezés ugyanakkor csak egy folyamatban lévő bírósági
eljárás egyik első állomása volt, így a beavatkozás e szakaszban amúgy sem lett volna
ésszerű. Ezt szem előtt tartva a bizottság úgy határozott, hogy nem tartja fenn Tobias Pflüger
mentelmi jogát és kiváltságait333.

330 A bizottság A5-0309/2003. sz. jelentése; az Európai Parlament 2003. szeptember 23-i határozata a
kiváltságok és parlamenti mentelmi jog fenntartására Jannis Sakellariou által benyújtott kérelemről.
331 Ennek megfelelően a bizottság úgy véli, hogy a képviselők mentelmi jogát fenn kellene tartani a polgári
eljárások során a következő ügyekben: De Magistris (a bizottság A7-0152/2011. sz. jelentése; az Európai
Parlament 2011. május 10-i határozata), De Magistris (a bizottság A7-0412/2011. sz. jelentése; az Európai
Parlament 2011. december 1-jei határozata), De Magistris (a bizottság A7-0070/2012. sz. jelentése; az Európai
Parlament 2012. március 29-i határozata), Comi (a bizottság A7-0067/2014. sz. jelentése; az Európai Parlament
2014. február 4-i határozata), Mirsky (a bizottság A7/0273/2014. sz. jelentése; az Európai Parlament 2014.
április 15-i határozata).
332 Ezek az adatok megerősítik a hatodik parlamenti ciklusban kialakult tendenciát, amikor a Jogi Bizottság 42
jelentést fogadott el a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelmekről. A
hetedik parlamenti ciklusban a bizottság úgy döntött, hogy nem jár el Clemente Mastella és Brice Hortefeux
parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemben, valamint a Richard Seeber parlamenti
mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemben. Ezek az ügyek nem szerepelnek a fenti adatokban.
333 A bizottság A7-0054/2009. sz. jelentése; az Európai Parlament 2009. november 24-i határozata a Tobias
Pflüger mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
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A Miloslav Ransdorf mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ügyében a
bizottság egyhangúlag egy olyan jelentést fogadott el, amelyben azt ajánlotta a
Parlamentnek, hogy függessze fel az érintett képviselő mentelmi jogát. Emlékeztetőül 2008.
július 9-én a Parlament elnöke továbbította a Jogi Bizottság elnökének a Cseh Köztársaság
rendőrségének levelét, amelyben Ransdorf úr parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését
kérik büntetőeljárás lefolytatása céljából. A korábbi parlamenti ciklus során a Parlament már
2009. február 3-án döntött arról, hogy ugyanezen büntetőeljárás lefolytatása céljából
felfüggeszti Ransdorf úr mentelmi jogát334. Mivel Ransdorf urat újraválasztották, és a cseh
jog szerint egy parlamenti képviselő újraválasztása esetén egy új, mentelmi jog
felfüggesztésére irányuló kérelmet kell benyújtani az új Parlamentnek, a bizottság úgy ítélte
meg, hogy Ransdorf úr mentelmi jogát fel kell függeszteni, ugyanazokból az okokból, mint
2009-ben335.

A Valdemar Tomaševski mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről szóló jelentés
elfogadása alkalmából a bizottság felhívta a Bizottságot, hogy járjon közben a litván
hatóságoknál az európai uniós jogszabályok betartásának biztosítása érdekében, és szükség
esetén kezdeményezzen jogsértési eljárást az EUSZ 258. cikke alapján. Emlékeztetőül 2010.
január 22-én a Litván Köztársaság hivatalos etikai főbizottsága határozatot fogadott el,
amelyben az állami politikusok magatartási kódexe alapján (amely az európai parlamenti
képviselőkre is vonatkozik) nyilvánosan elmarasztalta Valdemar Tomaševskit európai
parlamenti képviselőként végzett politikai tevékenységével kapcsolatosan. Mivel a hivatalos
etikai főbizottság nem bírósági szerv, így Tomaševski úr ellen nem folyik a jegyzőkönyv 8.
cikke szerinti bírósági eljárás, a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az ügy nem
érinti a parlamenti mentelmi jogot. A bizottság mindazonáltal úgy ítélte meg, hogy a litván
hatóságok határozata és az ennek alapjául szolgáló nemzeti jogszabályok sértik az európai
parlamenti képviselők számára az európai parlamenti képviselők statútumának 2. cikke (1)
bekezdésében biztosított szabadságot és függetlenséget336, és felkérte a Bizottságot, hogy
ennek megfelelően járjon el337.

Az Elmar Brok mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ügyében a bizottság
egyhangúlag úgy döntött, hogy nem függeszti fel a képviselő mentelmi jogát, mert
egyértelműen a fumus persecutionis esete állt fenn. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló
kérelmet a bielefeldi ügyész által küldött levél tartalmazza, és a kérelem Brok úr
jövedelemadó-bevallásásával kapcsolatos ügyet érintette. Büntetőjogi vádakat hoztak fel,
amelyek egy átlagos állampolgár esetében pusztán közigazgatási eljárást vontak volna
maguk után. Ráadásul az államügyész nem csupán megkísérelte megakadályozni, hogy Brok
úr tudomást szerezzen az ellene hamis és rendkívül méltatlan alapokon, indokolatlanul
felhozott vádakról, de azt is biztosította, hogy az ügy nagy nyilvánosságot kapjon a
médiában, így érve el a legmagasabb kártérítési összeg kirovását az érintett képviselőre. E
körülmények között a bizottság számára nyilvánvaló volt, hogy ez az eset fumus
persecutionis, amelyben világosan kitűnik, hogy az eljárás kizárólagos célja az Brok úr

334 A bizottság A6-0008/2009. sz. jelentése; az Európai Parlament 2009. február 3-i határozata a Miloslav
Ransdorf mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
335 A bizottság A7-0107/2010. sz. jelentése; az Európai Parlament 2010. május 5-i határozata a Miloslav
Ransdorf mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
336Az európai parlamenti képviselők statútuma 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban „a képviselők
szabadok és függetlenek”.
337 A bizottság A7-0214/2010. sz. jelentése; az Európai Parlament 2010. július 6-i határozata a Valdemar
Tomaševski mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
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hírnevének csorbítása volt. Következésképpen a bizottság azt kérte az Európai Parlamenttől,
hogy ne függessze fel Elmar Brok parlamenti mentelmi jogát338.

A Bruno Gollnisch mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem ügyében a bizottság
olyan jelentést fogadott el, amelyben azt ajánlotta a Parlamentnek, hogy ne tartsa fenn a
képviselő mentelmi jogát. Gollnisch úr kérelme a francia hatóságok által alkalmazott
intézkedéseket érintette, amelyek a Rasszizmus és idegengyűlölet ellenes nemzetközi liga (a
továbbiakban: LICRA) 2009. január 26-án ismeretlen tettes ellen fajgyűlöletre uszítás
vádjával tett feljelentését és polgári jogi igényét (plainte avec constitution de partie civile)
követő bírósági vizsgálat részét képezik. A feljelentés a Rhône-Alpes régió
önkormányzatában közzétett sajtóközleményben tett megjegyzéseken alapult. Gollnisch úr
mentelmi jogának fenntartását kérte az Európai Parlamenttől, mivel a szóban forgó ügy
véleménye szerint politikai nézeteinek szabad kinyilvánításának kérdését érinti. A bizottság
azonban úgy ítélte meg, hogy az ügy nem esik Bruno Gollnisch európai parlamenti
képviselői minőségében végzett politikai tevékenységei hatálya alá, hanem Gollnisch úr mint
Rhône-Alpes régió regionális önkormányzati képviselőjének kizárólag regionális és helyi
természetű tevékenységeire vonatkozik, aki ottani mandátumához általános választások
révén jutott, amely elkülönül az európai parlamenti képviselői minőségtől. Ennek alapján a
bizottság azt ajánlotta a Parlamentnek, hogy ne tartsa fenn Gollnisch úr képviselői mentelmi
jogát. Ugyanakkor a bizottság a Parlament előjogainak sajnálatos megsértéseként értékelte,
hogy a francia hatóságok Bruno Gollnisch szabadságát vélhetően korlátozó intézkedéseket
fogadhattak el azt megelőzően, hogy mentelmi jogának felfüggesztését kérelmezték volna.
Azonban a Parlament határozatának időpontjában a francia hatóságok hivatalosan is
kérelmezték Gollnisch úr mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a jövőben ilyen
szabadságkorlátozó intézkedéseket fogadhassanak el, és így már nem volt szükséges e
tekintetben Bruno Gollnisch mentelmi jogát fenntartani339. Ugyanezzel a bírósági eljárással
összefüggésben a bizottság megvizsgálta a Gollnisch úr mentelmi jogának felfüggesztésére a
Lyoni Fellebbviteli Bíróság ügyésze által benyújtott kérelmet is, hogy a LICRA által tett
panaszt ki lehessen vizsgálni, és adott esetben Gollnisch urat az illetékes bíróság előtt eljárás
alá lehessen vonni. A mentelmi jog fenntartására irányuló kérelemről hozott határozattal
összhangban a bizottság Gollnisch úr parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését
ajánlotta340.

Az Adrian Severin mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ügyében a bizottság,
mivel nem talált bizonyítékot arra, hogy a fumus persecutionis esete állna fenn, a képviselő
parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését javasolta az Európai Parlamentnek.
Ugyanakkor a bizottság azt is fenntartotta, hogy a jogerős ítélet meghozataláig Severin urat
semmilyen formában nem lehet fogva tartani vagy vizsgálati fogságban tartani vagy más
módon akadályozni a képviselői megbízatásából adódó munkavégzésben341.

A mentelmi jogának fenntartására Viktor Uspaskich által 2011. április 5-én és 11-én
benyújtott két kérelem ügyében a bizottság úgy tartotta helyénvalónak, hogy együttesen
kezeli azokat, mivel azok egyazon bírósági eljárásra vonatkoztak. Emlékeztetőül Uspaskich
urat elsősorban egy politikai párt finanszírozásával kapcsolatos könyvelési csalással

338 A bizottság A7-0047/2011. sz. jelentése; az Európai Parlament 2011. március 8-i határozata az Elmar Brok
mentelmi jogának és kiváltságainak felfüggesztésére irányuló kérelemről.
339 A bizottság A7-0154/2011. sz. jelentése; az Európai Parlament 2011. május 10-i határozata a Bruno
Gollnisch mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
340 A bizottság A7-0155/2011. sz. jelentése; az Európai Parlament 2011. május 10-i határozata a Bruno
Gollnisch mentelmi jogának és kiváltságainak felfüggesztésére irányuló kérelemről.
341 A bizottság A7-0242/2011. sz. jelentése; az Európai Parlament 2011. június 23-i határozata az Adrian
Severin mentelmi jogának és kiváltságainak felfüggesztésére irányuló kérelemről.
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vádolták, amelyre még az Európai Parlamentbe történő megválasztása előtti időszak során
került sor. E tekintetben megemlítendő, hogy 2010. szeptember 7-én a Parlament már
felfüggesztette Viktor Uspaskich mentelmi jogát, tekintettel arra, hogy nem terjesztettek elő
szilárd bizonyítékot a fumus persecutionis fennállásának alátámasztására, és azok a
bűncselekmények, amelyekkel Viktor Uspaskichot vádolták, semmilyen összefüggésben sem
álltak az európai parlamenti képviselőként végzett tevékenységével. 2010. október 28-án
Viktor Uspaskich a Parlament 2010. szeptember 7-i határozatának megsemmisítésére
irányuló keresetet nyújtott be a Törvényszékhez, amelyet azonban 2011 júliusában
visszavont. A mentelmi joga fenntartására irányuló, 2011. április 5-i kérelmében Uspaskich
úr azt állította, hogy a litván hatóságok által kezdeményezett büntetőeljárás a jegyzőkönyv 7.
cikkével ellentétes módon korlátozta mozgásszabadságát, és megakadályozta számára
parlamenti feladatainak ellátását. A jegyzőkönyv 7. cikkének célja a parlamenti képviselők
szabad mozgásának védelme a bírósági természetű korlátozásokon kívüli korlátozásokkal
szemben, és következésképpen a cikk nem mentességet, hanem kiváltságot tartalmaz, és nem
biztosít védelmet a képviselők szabad mozgására vonatkozó bírósági természetű
korlátozásokkal szemben. Ennek következtében a Parlament nem teljesítheti Viktor
Uspaskich 2011. április 5-i, mentelmi jogának a jegyzőkönyv 7. cikke alapján történő
fenntartására irányuló kérelmét. Uspaskich úr mentelmi jogának fenntartására irányuló,
2011. április 11-i kérelmében azt kérte, hogy a Parlament helyezze vissza mentelmi jogába,
és változtassa meg 2010. szeptemberi korábbi határozatát. Uspaskich úr azzal érvelt, hogy a
napvilágra került új tények – nevezetesen a WikiLeaks által online nyilvánosságra hozott
diplomáciai jegyzékek – azt bizonyítják, hogy a könyvelési csalás miatt ellene indított eljárás
politikai indíttatású volt, ami indokolttá teszi mentelmi jogába való visszahelyezését. A
bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy nincs összefüggés a litván külügyminisztérium által
állítólag tett nyilatkozat és a peres eljárás között, és így nem támasztható alá az az állítás,
hogy Uspaskich úr politikai üldöztetés áldozata lenne. Mindezek alapján a bizottság úgy
döntött, hogy nem tartja fenn Uspaskich úr mentelmi jogát342.

A Gabriele Albertini mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem ügyében a bizottság
azt ajánlotta, hogy ne tartsák fenn a képviselő mentelmi jogát343. Néhány hónappal később
azonban Albertini úr mentelmi joga fenntartására irányuló kérelmének ismételt elbírálását
kérte, amit új dokumentumokkal támasztott alá. A Jogi Bizottság, miután megvizsgálta az
Albertini úr által benyújtott dokumentumokat, több alkalommal átgondolta az ügyet,
valamint pontosításokat kért és kapott az olasz bírói kar legfelsőbb tanácsától és a szóban
forgó bírósági eljárásban illetékes bíróságtól és államügyésztől, azt ajánlotta, hogy ne
nyissák meg újra a Gabriele Albertini mentelmi jogának fenntartására irányuló eljárást, mivel
semmi sem indokolja a Parlament 2013. május 21-i határozatának felülvizsgálatát, amelyben
úgy döntött, hogy nem tartja fenn a képviselő mentelmi jogát. Az ügy ismételt vizsgálatára
irányuló kérelmében Albertini úr egy olyan tényre támaszkodott, amelyet már az eredeti
eljárásban is felvetett. Az új bizonyító dokumentumok és az olasz hatóságok későbbi
pontosításai alátámasztották ezt a tényt, azonban magáról a tényről az eredeti eljárásban már
megállapították, hogy nem igazolja a fumus persecutionis fennállását, és egyéb módon sem
indokolja Albertini úr mentelmi jogának fenntartását. Ezért az e tényre vonatkozó további
bizonyítékok benyújtása nem indokolja a képviselő mentelmi jogának fenntartására irányuló
kérelem ismételt megvizsgálását.

342 A bizottság A7-0411/2011. sz. jelentése; az Európai Parlament 2011. december 1-jei határozata a Viktor
Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről; a bizottság A7-0413/2011. sz.
jelentése; az Európai Parlament 2011. december 1-jei határozata a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és
kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
343 A bizottság A7-0149/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament 2013. május 21-i határozata a Gabriele
Albertini mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
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A Corneliu Vadim Tudor mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem ügyében a
bizottság egyhangúlag olyan jelentést fogadott el, amelyben azt ajánlotta a Parlamentnek,
hogy ne tartsa fenn a képviselő mentelmi jogát és kiváltságait. Tudor úr kérelme egy olyan
büntetőeljárásra vonatkozik, amelyben azzal vádolták, hogy 2011. január 4-én Bukarestben a
Nagy-Románia Párt ingatlanaiból történő kilakoltatásával összefüggésben megfenyegetett
egy bírósági végrehajtót és több rendőrt, erőszakos cselekményeket követett el velük
szemben, bántalmazta őket, és általában megkísérelte megakadályozni egy jogi határozat
végrehajtását. 2011. június 8-i levelében a Jogi Bizottság elnöke további, részletesebb
információkat kért a román hatóságoktól a Tudor úr ellen indított eljárásról. A román
hatóságok azt válaszolták, hogy „tekintettel arra, hogy Tudor urat nem vették őrizetbe, nem
tartóztatták le, és nem kutatták át, nincs szükség arra, hogy az Európai Parlament
beleegyezését kérjük. Mivel az üggyel kapcsolatos tényállás nincs összefüggésben a Tudor úr
által leadott szavazatokkal vagy feladatai ellátása során kifejtett politikai nézeteivel, továbbá
nem került sor Tudor úr őrizetbe vételére, letartóztatására, illetve átkutatására, nem ítéltük
szükségesnek Tudor úr mentelmi jogának felfüggesztését kérni”. A bizottság úgy ítélte meg,
hogy a Nagy-Románia Párt kilakoltatása és annak körülményei valóban olyan polgári és
büntetőjogi ügyek, amelyek nincsenek közvetlen, egyértelmű kapcsolatban Tudor úr európai
parlamenti képviselői feladatainak ellátásával. Tudor úr ráadásul nem élt azzal a
lehetőséggel, hogy – különösen a román hatóságoktól érkezett levél fényében – az illetékes
bizottság előtt indokolja mentelmi joga fenntartására irányuló kérelmét. Ezért a bizottság úgy
döntött, hogy nem tartja fenn Tudor úr mentelmi jogát344.

A Małgorzata Handzlik mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ügyében a
bizottság olyan jelentést fogadott el, amelyben azt ajánlotta a Parlamentnek, hogy függessze
fel a képviselő mentelmi jogát. Emlékeztetőül a Lengyel Köztársaság államügyésze egy
lengyel Büntető Törvénykönyv szerinti állítólagos bűncselekménnyel kapcsolatos
vizsgálattal és esetleges jogi eljárással összefüggésben kérte Małgorzata Handzlik parlamenti
mentelmi jogának felfüggesztését. Handzlik asszonyt azzal vádolták, hogy az Európai
Parlamenttől egy olyan nyelvtanfolyamon való részvétel költségeinek megtérítését kérte,
amelyen valójában nem is vett részt. Handzlik asszonynak az eljárás folyamán két
meghallgatás során nyílt lehetősége arra, hogy kifejezésre juttassa az eljárással kapcsolatos
aggályait. A bizottság meghallgatta továbbá Giovanni Kesslert, az Európai Csalás Elleni
Hivatal főigazgatóját, valamint Roger Vanhaerent, az Európai Parlament pénzügyi
főigazgatóját. Tekintettel a Handzlik asszony ügyével kapcsolatos, több hatóság bevonásával
folytatott eljárás körülményeire, valamint arra, hogy alacsony összegről volt szó, a
bizonyítékok nem voltak megbízhatóak, eredetük pedig kétséges volt, komoly kételyek
merültek fel az eljárással kapcsolatban, és ezért a bizottság azt a következtetést vonta le,
hogy vélhetően a fumus persecutionis esete áll fenn. E megfontolások alapján a bizottság azt
ajánlotta a Parlamentnek, hogy ne függessze fel Handzlik asszony parlamenti mentelmi
jogát.345

A Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ügyében a bizottság
azt ajánlotta a Parlamentnek, hogy függessze fel a képviselő mentelmi jogát. Emlékeztetőül a
lyoni fellebbviteli bíróság főügyésze egy állítólagos bűncselekménnyel kapcsolatos jogi
eljárással összefüggésben Marine Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte
a Parlamenttől, amely bűncselekmény egy meghatározott csoporttal szembeni, vallási
hovatartozáson alapuló gyűlöletre, diszkriminációra, illetve erőszakra való uszítás volt. A

344 A bizottság A7-0151/2012. sz. jelentése; az Európai Parlament 2012. május 10-i határozata a Corneliu Vadim
Tudor mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
345 A bizottság A7-0195/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament 2013. június 11-i határozata a Małgorzata
Handzlik mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
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Patriciello és a Gollnisch ügyben kialakult ítélkezési gyakorlat alapján a bizottság úgy ítélte
meg, hogy a tények nem engednek arra következtetni, hogy közvetlen és nyilvánvaló
kapcsolat van a kinyilvánított vélemény és parlamenti képviselői feladatok ellátása között.
Az ügy valójában nem tartozik Marine Le Pen európai parlamenti képviselőként végzett
politikai tevékenységeinek körébe, mivel kizárólag nemzeti, illetve regionális jellegű
tevékenységeket érint. A beszéd a Nemzeti Front elnöki posztjáért folytatott választási
kampány részeként hangzott el a lyoni választók előtt, és ezáltal elkülönült az európai
parlamenti képviselői tevékenységektől. Az állítólagos bűncselekmény tehát nem áll
közvetlen és nyilvánvaló kapcsolatban Marine Le Pen európai parlamenti képviselői
feladatainak ellátásával, és nem minősül az európai parlamenti képviselői feladatainak
ellátása során kinyilvánított véleménynek Ezenfelül a bizottság előtt elhangzott
magyarázatok alapján nincs ok feltételezni a fumus persecutionis fennállását. A fenti
megfontolások alapján a bizottság úgy döntött, hogy felfüggeszti Le Pen asszony képviselői
mentelmi jogát.346

A Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ügyében a bizottság
azt ajánlotta, hogy függesszék fel a képviselő mentelmi jogát. Emlékeztetőül a Lengyel
Köztársaság államügyésze egy állítólagos – a lengyel büntető törvénykönyv alapján
magánvádas – bűncselekmény tárgyában folyó jogi eljárással összefüggésben az egykori
lengyel mezőgazdasági miniszterrel készített interjúban elhangzott rágalmazást követően
Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Emlékeztetve arra, hogy egyedül a
Parlament dönthet arról, hogy egy adott ügyben felfüggesztik-e a mentelmi jogot, vagy sem,
a bizottság úgy ítélte meg, hogy az állítólagos bűncselekmény nem kapcsolódik közvetlenül
vagy nyilvánvalóan Ziobro úr európai parlamenti képviselői feladatainak ellátásához,
továbbá nem minősül a 8. cikk értelmében vett európai parlamenti képviselői feladatainak
gyakorlása során kifejtett véleménynek vagy leadott szavazatnak sem. Mivel nem találtak
bizonyítékot a fumus persecutionis fennállására, és mivel a képviselő mentelmi jogának
felfüggesztését megtagadó határozat akadályozná a másik magánfelet abban, hogy igényét
védekezése részeként bíróság előtt érvényesítse, a bizottság úgy döntött, hogy felfüggeszti
Zbigniew Ziobro mentelmi jogát347. Ziobro úr ügyét azért is érdemes felidézni, mert
mentelmi jogának felfüggesztésére egy korábbi kérelmet is benyújtottak a Parlamenthez
2013 januárjában. A kérelmet azonban az ügyet tárgyaló bíróság egy magánfél, nem pedig az
államügyészi hivatal kérésére nyújtotta be, ahogy azt a lengyel hatóságok egy korábbi
alkalommal a 2011. július 26-i levélben jelezték. A Jogi Bizottság úgy vélte, hogy a
mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet nem az illetékes hatóság nyújtotta be az
Európai Parlamenthez, és ezért a kérelmet elfogadhatatlannak tekintette348.

346 A bizottság A7-0236/2013. sz. jelentése; az Európai Parlament 2013. július 2-i határozata a Marine Le Pen
mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
347 A bizottság A7-0045/2014. sz. jelentése; az Európai Parlament 2014. február 4-i határozata a Zbigniew
Ziobro mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
348 Az évek során gyakran visszatérő kérdés volt az eljárási szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése szerinti
„illetékes hatóság”, amely kérelmet nyújthat be a Parlamenthez a mentelmi jog felfüggesztésére. A Parlament
elnöke valójában már a hatodik parlamenti ciklus elején levelet küldött a tagállamoknak azzal a kéréssel, hogy
jelöljék meg illetékes hatóságaikat, de csak 16 tagállam válaszolt. Az ügy akkor került elő újra, amikor a
bizottság olyan kérelmekkel szembesült, amelyeket közvetlenül a lengyel állampolgárok által nyújtottak be a
mentelmi jog felfüggesztésére a lengyel jog alapján. Ezzel a kérdéssel a bizottság A6-0205/2009. sz. véleménye
és „A parlamenti mentelmi jog Lengyelországban” című, 2009. április 24-i európai parlamenti állásfoglalás
foglalkozott (2008/2232(INI). A fő pont az volt, hogy a vonatkozó cikk célja annak biztosítása, hogy a
Parlament csak olyan eljárásra vonatkozó kérelmeket kapjon, amelyekkel valamely tagállami hatóság
foglalkozott, így biztosítva, hogy a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmek tartalom és eljárás
tekintetében egyaránt összhangban állnak a nemzeti jogszabályokkal, ami viszont további biztosítékul szolgál
arra, hogy a Parlament a mentességgel kapcsolatos eljárások során hozott döntéseinél a tagállam nemzeti jogát
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Egy másik érdekes ügy a Karmelo Landa Mendibe mentelmi jogának fenntartására irányuló
kérelemhez fűződik. Landa Mendibe úr, aki 1990 és 1994 között volt képviselő, mentelmi
jogának fenntartását kérte egy eljárásban, mivel állítása szerint azzal vádolták, hogy egy
fegyveres csoporthoz tartozik. A bizottság először megállapította, hogy Landa úr mandátuma
1994-ben lejárt. Emiatt Landa úr semmilyen mentelmi jogi igényt nem alapozhat a
jegyzőkönyv 9. cikkére. Ezután a bizottság megvizsgálta, hogy Landa úr kérelmére
alkalmazható-e a jegyzőkönyv 8. cikke. Landa úr kérelme szerint azzal vádolták őt, hogy egy
fegyveres csoporthoz tartozik. Megemlítendő, hogy az államügyész végzése, amelyet teljes
egészében nem küldtek meg a Parlamentnek, nem részletezi a vádakat, csupán leírja Landa
úr tevékenységeit, amelyekkel az ETA terrorszervezet intézményi szárnyát támogatta a
Belgiumban létrehozott „nagykövetségről” és más helyekről 1990 és 2007 között. Képviselői
jogállását a végzés csak mellékesen említi meg. A bizottság úgy ítélte meg, hogy az
állítólagos cselekmények nem minősülnek a 8. cikk értelmében vett európai parlamenti
képviselői feladatainak gyakorlása során kifejtett véleménynek vagy leadott szavazatnak, és
azt a következtetést vonta le, hogy Landa úr nem rendelkezik parlamenti mentelmi joggal,
amelyet a Parlament fenntarthatna. Kérelmét ezért elfogadhatatlannak nyilvánították, és erről
a határozatról a bizottság elnöke levélben értesítette a Parlament elnökét349.

A Mario Borghezio mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem egy büntetőeljáráshoz
kapcsolódott, amelyet a roma etnikai csoport feltételezett jellemvonásaira vonatkozó
kijelentései miatt indítottak a képviselő ellen. A bizottság azt ajánlotta, hogy ne tartsák fenn
a képviselő mentelmi jogát, mivel a jegyzőkönyv 8. cikkének célja annak biztosítása, hogy
az Európai Parlament képviselőit megillesse a véleménynyilvánítás szabadsága, ami elvi
kérdés, de a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog nem jogosít fel rágalmazásra,
becsületsértésre, gyűlöletre uszításra vagy mások tisztességének megkérdőjelezésére, sem
bármely olyan kijelentésre, amely ellentétes az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21.
cikkével. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó kijelentések túllépik a politikai
vitákban általánosan elfogadott hangnemet, ráadásul jellegük a parlamentáris szemlélettől
mélyen eltérő. A képviselők egyetértettek abban, hogy e kijelentések ellentétesek az Európai
Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével, és ezért nem tekinthető úgy, hogy azokat az Európai
Parlament egy képviselője feladatai ellátása során tette. Az elfogadott jelentés arra is
rámutatott, hogy az olyan kijelentések, mint amelyeket Borghezio úr tett, plenáris ülésen
történő elhangzásuk esetén az eljárási szabályzat 153. cikke értelmében büntetéseket
vonhattak volna maguk után, és ezért a parlamenti mentesség hatálya nem terjedhet ki az
ilyen kijelentésekre akkor sem, amennyiben azok a Parlamenten kívül hangzanak el. A
bizottság ezért úgy döntött, hogy nem tartja fenn Borhezio úr mentelmi jogát350.

Az Alexander Mirsky mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmet a képviselő a Lett
Köztársaság Legfelsőbb Bírósága előtt folyamatban lévő polgári eljárással összefüggésben
nyújtotta be a Rigai Körzeti Bíróság azon határozatával kapcsolatban, amely Mirsky urat az
Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott egyperces felszólalásában tett kijelentésének
visszavonására és nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az állítólagosan kárt
szenvedett felperesek számára. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó kijelentések

és a saját előjogait egyaránt figyelembe veszi. A Parlament ezért kérte, hogy ne csak Lengyelország, hanem az
összes tagállam gondoskodjon eljárási intézkedésekről annak biztosítása érdekében, hogy a mentelmi jog
felfüggesztésére irányuló kérelmeket az „illetékes hatóság” az eljárási szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése
(akkoriban 6. cikkének (2) bekezdése) értelmében mindig továbbítsa abból a célból, hogy biztosítható legyen a
nemzeti anyagi jog és eljárásjog rendelkezéseinek betartása, beleértve a magánszemélyek eljárási jogait,
valamint a Parlament előjogait is.
349 A 2013 december 20-án kelt D(2013)65385. sz. levél.
350 A bizottság A7-0245/2014. sz. jelentése; az Európai Parlament 2014. április 2-i határozata a Mario Borghezio
mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
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A Bíróságról szóló jelentés
előadója, Alexandra Thein (az
ALDE német képviselője).

kétségtelenül a jegyzőkönyv 8. cikkének hatálya alá eső esetek körébe tartoznak.
Természetüknél, körülményeiknél és céljuknál fogva az európai parlamenti képviselők által a
plenáris ülésen tett kijelentések a „feladataik ellátása során” kifejtett véleményeknek
tekintendők. E kijelentésekre ezért – a jegyzőkönyv 8. cikkében említett parlamenti
tevékenység legtipikusabb eseteiként – teljes mértékben kiterjed a parlamenti mentelmi jog
hatálya. A bizottság ezért megerősítette a Bíróság véleményét, miszerint a 8. cikknek
alapvetően az a rendeltetése, hogy azt a képviselők által magán az Európai Parlamenten belül
tett nyilatkozatokra kelljen alkalmazni351, és úgy ítélte meg, hogy a Rigai Körzeti Bíróság
teljes mértékben figyelmen kívül hagyta e rendelkezés alkalmazhatóságát, annak ellenére,
hogy köteles betartani az elsődleges uniós jogot. A bizottság elismerte, hogy az Alexander
Mirsky ellen indított bírósági eljárás még folyamatban van, és a jogerős ítélet neki
kedvezhet. Azonban ha a Rigai Körzeti Bíróság ítéletét a Legfelsőbb Bíróság megerősíti,
akkor ez azt jelenti, hogy a lett hatóságok megsértik az elsődleges uniós jogot. A bizottság
ezért Mirsky úr mentelmi jogának fenntartását ajánlotta, továbbá felszólította a Bizottságot,
hogy lépjen fel a lett hatóságoknál az elsődleges uniós jog – nevezetesen a jegyzőkönyv 8.
cikkének – érvényesítése érdekében, valamint szükség esetén kezdeményezzen uniós
jogsértési eljárást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján352.

8. A Bíróság szervezete és alapokmánya

A Jogi Bizottság viszonylag aktívan járt el a Bíróságra
vonatkozó intézményi kérdésekben is.

2011-ben a Bíróság számos javaslatot353 tett, amelyek az
Európai Unió három bírósága működésének korszerűsítésére
irányultak.

Magát a Bíróságot illetően a jóváhagyott változtatások354 a
Bíróságon belül az alelnöki hivatal létrehozását és a
nagytanács összetételére vonatkozó szabályok módosítását
érintették.

A Közszolgálati Törvényszéket illetően a Bíróság javaslata355

lehetővé kívánta tenni a helyettesítő bírák kinevezését azon
állandó bírák helyébe, akik feladataik ellátásában
akadályoztatva vannak.

A javaslatból következő rendelet356 előírja, az Európai Unió
Tanácsának egy helyettesítő bírává kinevezett három személyt
tartalmazó listát kell összeállítania, akiket az Európai Unió
Bíróságának azon egykori tagjai közül kell kiválasztani, akik
a Közszolgálati Törvényszék rendelkezésére tudnak állni.

Végezetül a Törvényszéket illetően a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a bírák
számát növelni kell ahhoz, hogy kezelni tudják az e bíróság elé kerülő ügyek növekvő

351 A fent említett Patriciello ügyben hozott ítélet 29. pontja.
352 A bizottság A7-0273/2014. sz. jelentése; az Európai Parlament 2014. április 15-i határozata az Alexander
Mirsky mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről.
353 02074/2011.
354 Az Európai Parlament és a Tanács 741/2012/EU, Euratom rendelete (2012. augusztus 11.) az Európai Unió
Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. melléklete módosításáról (HL L 228., 2012.8.23., 1. o.).
355 01923/2011.
356 Az Európai Parlament és a Tanács 979/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Európai Unió
Közszolgálati Törvényszékének helyettesítő bíráiról (HL L 303., 2012.10.31., 83. o.).
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számát. Mivel azonban a Tanácsban nem tudtak politikai megállapodást elérni a további
bírák kinevezésének rendszeréről, az intézmények megállapodtak abban, hogy
különválasztják a javaslatokat, és a Törvényszék további bíráinak kérdését egy későbbi
időpontra halasztják.

A Thein asszony által javasolt és a Parlament plenáris ülése által 2013 decemberében
jóváhagyott bizottsági jelentés357 újszerű javaslatokat tartalmazott, például azt, hogy az
állampolgárság nem kritériuma a tovább bírák kinevezésének, hanem sokkal inkább az
érdemek jelentik az egyedüli kritériumot.

A bizottság két meghallgatás tartott a kérdésben, az egyiket 2013. április 24-én Vassilios
Skouris, a Bíróság elnökének részvételével, a másikat pedig 2013. május 30-án Jean-Marc
Sauvé, az Európai Unió bíróságaihoz kinevezendő jelöltek átvilágításával foglalkozó, 255.
cikk szerinti bizottság elnöke részvételével. Ezután 2014 februárjában a görög elnökség alatt
a Tanáccsal ideiglenes megállapodás született. A tagállamok azonban nem tudtak
megállapodni a további bírák kiválasztási eljárásának részletes szabályairól. A második
olvasatra az új parlamenti ciklusban kerülhet sor.

Az Európai Unió bíróságaihoz kinevezendő jelöltek átvilágításával foglalkozó, 255. cikk
szerinti bizottság működésével kapcsolatban megemlítendő továbbá, hogy a Jogi
Bizottságnak szerepe van e bizottság kijelölésében, mivel a hét tag egyikére a Parlament tesz
javaslatot. A bizottság Ana Palacio helyére Luigi Berlinguer képviselőt jelölte a bizottságba
a 2010–2014-es hivatali idejére.

357 Az Európai Parlament 2013. december 12-én elfogadott módosításai az Európai Unió Bírósága
alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelésével történő módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelettervezethez (Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0581).
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ANNEX I - Fields of competence

A. Field of powers and responsibilities (Annex VII of the Rules of Procedure of the
European Parliament)

The Committee on Legal Affairs is responsible for:

1. the interpretation and application of Union law and compliance of Union acts with
primary law, notably the choice of legal bases and respect for the principles of
subsidiarity and proportionality;

2. the interpretation and application of international law, in so far as the European Union
is affected;

3. the simplification of Union law, in particular legislative proposals for its official
codification;

4. the legal protection of Parliament's rights and prerogatives, including its involvement
in actions before the Court of Justice of the European Union;

5. Union acts which affect the Member States' legal order, namely in the fields of:

civil and commercial law,

company law,

intellectual property law,

procedural law;

6. measures concerning judicial and administrative cooperation in civil matters;

7. environmental liability and sanctions against environmental crime;

8. ethical questions related to new technologies, applying the procedure with associated
committees with the relevant committees;

9. the Statute for Members and the Staff Regulations of the European Union;

10. privileges and immunities as well as verification of Members' credentials;

11. the organisation and statute of the Court of Justice of the European Union;

12. the Office for Harmonisation in the Internal Market.

B. Extracts of the Rules of Procedure of the European Parliament

Field of powers of the Committee on Legal Affairs

Rule 3: Verification of credentials

1. Following elections to the European Parliament, the President shall invite the
competent authorities of the Member States to notify Parliament without delay of the
names of the elected Members so that all Members may take their seats in Parliament
with effect from the opening of the first sitting following the elections.

At the same time, the President shall draw the attention of those authorities to the
relevant provisions of the Act of 20 September 1976 and invite them to take the
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necessary measures to avoid any incompatibility with the office of Member of the
European Parliament.

2. Members whose election has been notified to Parliament shall declare in writing,
before taking their seat in Parliament, that they do not hold any office incompatible
with that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976. Following general elections, the declaration
shall be made, where possible, no later than six days prior to Parliament's constitutive
sitting. Until such time as Members' credentials have been verified or a ruling has
been given on any dispute, and  provided that they have previously signed the above-
mentioned written declaration, they shall take their seat in Parliament and on its
bodies and shall enjoy all the rights attaching thereto.

Where it is established from facts verifiable from sources available to the public that a
Member holds an office incompatible with that of Member of the European
Parliament, within the meaning of Article 7(1) and (2) of the Act of 20 September
1976, Parliament, on the basis of the information provided by its President, shall
establish that there is a vacancy.

3. On the basis of a report by the committee responsible for the verification of
credentials, Parliament shall verify credentials without delay and rule on the validity
of the mandate of each of its newly elected Members and also on any dispute referred
to it pursuant to the provisions of the Act of 20 September 1976, except those based
on national electoral laws.

4. The committee's report shall be based on the official notification by each Member
State of the full results of the election specifying the names of the candidates elected
and those of any substitutes together with their ranking in accordance with the results
of the vote.

The validity of the mandate of a Member may not be confirmed unless the written
declarations required under this Rule and Annex I to these Rules have been made.

On the basis of a report by the committee, Parliament may at any time rule on any
dispute as to the validity of the mandate of any of its Members.

5. Where the appointment of a Member is due to the withdrawal of candidates from the
same list, the committee shall ensure that the withdrawals in question have taken
place in accordance with the spirit and the letter of the Act of 20 September 1976 and
Rule 4(3).

6. The committee shall ensure that any information which may affect the performance of
the duties of a Member of the European Parliament or the ranking of the substitutes is
forwarded to Parliament without delay by the authorities of the Member States or of
the Union, with an indication of the date of effect in the case of an appointment.

Should the competent authorities of the Member States initiate a procedure which
might lead to the disqualification of a Member from holding office, the President shall
ask them to keep him regularly informed of the stage reached in the procedure and
shall refer the matter to the committee responsible. On a proposal from that
committee, Parliament may adopt a position on the matter.
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Rule 4: Term of office of Members

1. A Member's term of office shall begin and end as laid down in the Act of 20
September 1976. It shall also end on death or resignation.

2. Every Member shall remain in office until the opening of the first sitting of
Parliament following the elections.

3. Members who resign shall notify the President of their resignation and of the date on
which that resignation is to take effect, which may not be more than three months
after notification. This notification shall take the form of an official record drawn up
in the presence of the Secretary-General or his representative, signed by the latter and
by the Member concerned and immediately submitted to the committee responsible,
which shall enter it on the agenda of its first meeting following receipt of the
document.

If the committee responsible considers that the resignation is not in accordance with
the spirit or the letter of the Act of 20 September 1976 it shall inform Parliament to
this effect so that Parliament can decide whether or not to establish the vacancy.

Otherwise, the vacancy shall be established with effect from the date indicated by the
resigning Member in the official record. There shall be no vote in Parliament on the
subject.

A simplified procedure has been introduced for certain exceptional circumstances, in
particular where one or more part-sessions are held between the effective date of the
resignation and the first meeting of the committee responsible and where, as the
vacancy has not been established, the political group to which the resigning Member
belongs is not able to obtain a replacement Member during those part-sessions. Under
this procedure, the rapporteur of the committee responsible entrusted with these cases
has the power to examine immediately any resignation duly notified and, where any
delay in considering the notification would be prejudicial, to refer the matter to the
committee chair, requesting, pursuant to paragraph 3:

 either that the President be informed on behalf of the committee that the
vacancy may be established; or

 that an extraordinary meeting of the committee be convened to examine any
specific difficulties noted by the rapporteur.

4. Where the competent authority of a Member State notifies the President of the end of
the term of office of a Member of the European Parliament pursuant to the provisions
of the law of that Member State, as a result either of incompatibilities within the
meaning of Article 7(3) of the Act of 20 September 1976 or withdrawal of the
mandate pursuant to Article 13(3) of that Act, the President shall inform Parliament
that the mandate ended on the date communicated by the Member State and shall
invite the Member State to fill the vacant seat without delay.

Where the competent authorities of the Member States or of the Union or the Member
concerned notify the President of an appointment or election to an office incompatible
with the office of Member of the European Parliament within the meaning of Article
7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976, the President shall inform Parliament,
which shall establish that there is a vacancy.
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5. The authorities of the Member States or of the Union shall inform the President of any
assignment they intend  to confer on a Member. The President shall refer to the
committee responsible the question of the compatibility of the proposed assignment
with the letter and the spirit of the Act of 20 September 1976 and shall inform
Parliament, the Member and the authorities concerned of the conclusions reached by
that committee.

6. The following shall be considered as the date of the end of the term of office and the
effective date of a vacancy:

 in the case of resignation: the date on which the vacancy is established by
Parliament, in accordance with the notification of resignation;

 in the case of appointment or election to an office incompatible with the office
of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or
(2) of the Act of 20 September 1976: the date notified by the competent
authorities of the Member States or of the Union or by the Member concerned.

7. When Parliament has established that a vacancy exists, it shall inform the Member
State concerned and invite it to fill the seat without delay.

8. Any dispute concerning the validity of the appointment of a Member whose
credentials have already been verified shall be referred to the committee responsible,
which shall report to Parliament without delay and no later than the beginning of the
next part-session.

9. Parliament shall reserve the right, where acceptance or termination of office appears
to be based on material inaccuracy or vitiated consent, to declare the appointment
under consideration to be invalid or refuse to establish the vacancy.

Rule 5: Privileges and immunities

1. Members shall enjoy privileges and immunities in accordance with the Protocol on
the Privileges and Immunities of the European Union.

2. Parliamentary immunity is not a Member’s personal privilege but a guarantee of the
independence of Parliament as a whole and of its Members.

3. Passes allowing Members to circulate freely in the Member States shall be issued to
them by the President of Parliament as soon as he has been notified of their election.

4. Members shall be entitled to inspect any files held by Parliament or a committee,
other than personal files and accounts which only the Members concerned shall be
allowed to inspect. Exceptions to this rule for the handling of documents to which
public access may be refused pursuant to Regulation (EC) No 1049/2001 of the
European Parliament and of the Council regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents are laid down in Annex VIII to the
Rules of Procedure.

Rule 6: Waiver of immunity

1. In the exercise of its powers in respect of privileges and immunities, Parliament acts
to uphold its integrity as a democratic legislative assembly and to secure the
independence of its Members in the performance of their duties. Any request for
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waiver of immunity shall be evaluated in accordance with Articles 7, 8 and 9 of the
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union and with the
principles referred to in this Rule.

2. Where Members are required to appear as witnesses or expert witnesses, there is no
need to request a waiver of immunity, provided:

 that they will not be obliged to appear on a date or at a time which prevents
them from performing their parliamentary duties, or makes it difficult for them
to perform those duties, or that they will be able to provide a statement in
writing or in any other form which does not make it difficult for them to
perform their parliamentary duties; and

 that they are not obliged to testify concerning information obtained
confidentially in the exercise of their mandate which they do not see fit to
disclose.

Rule 7: Defence of privileges and immunity

1. In cases where the privileges and immunities of a Member or former Member are
alleged to have been breached by the authorities of a Member State, a request for a
Parliament decision as to whether there has, in fact, been a breach of those privileges
and immunities may be made in accordance with Rule 7(1).

2. In particular, such a request for the defence of privileges and immunities may be
made if it is considered that the circumstances constitute an administrative or other
restriction on the free movement of Members travelling to or from the place of
meeting of Parliament or on an opinion expressed or a vote cast in the performance of
their duties, or that they fall within the scope of Article 9 of the Protocol on the
Privileges and Immunities of the European Union.

3. A request for the defence of the privileges and immunities of a Member shall not be
admissible if a request for the waiver or defence of that Member’s immunity has
already been received in respect of the same legal proceedings, whether or not a
decision was taken at that time.

4. No further consideration shall be given to a request for the defence of the privileges
and immunities of a Member if a request for the waiver of that Member’s immunity is
received in respect of the same legal proceedings.

5. In cases where a decision has been taken not to defend the privileges and immunities
of a Member, the Member may make a request for reconsideration of the decision,
submitting new evidence. The request for reconsideration shall be inadmissible if
proceedings have been instituted against the decision under Article 263 of the Treaty
on the Functioning of the European Union, or if the President considers that the new
evidence submitted is not sufficiently substantiated to warrant reconsideration.

Rule 8: Urgent action by the President to assert immunity

1. As a matter of urgency, in circumstances where a Member is arrested or has his or her
freedom of movement curtailed in apparent breach of his or her privileges and
immunities, the President, after consulting the chair and rapporteur of the committee
responsible, may take an initiative to assert the privileges and immunities of the
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Member concerned. The President shall notify the committee of that initiative and
inform Parliament.

2. When the President makes use of the powers conferred on him by paragraph 1, the
committee shall take cognisance of the President's initiative at its next meeting.
Where the committee deems it necessary, it may prepare a report for submission to
Parliament.

Rule 9: Procedures on immunity

1. Any request addressed to the President by a competent authority of a Member State
that the immunity of a Member be waived, or by a Member or a former Member that
privileges and immunities be defended, shall be announced in Parliament and referred
to the committee responsible.

The Member or former Member may be represented by another Member. The request
may not be made by another Member without the agreement of the Member
concerned.

2. The committee shall consider without delay, but having regard to their relative
complexity, requests for the waiver of immunity or requests for the defence of
privileges and immunities.

3. The committee shall make a proposal for a reasoned decision which recommends the
adoption or rejection of the request for the waiver of immunity or for the defence of
privileges and immunities.

4. The committee may ask the authority concerned to provide any information or
explanation which the committee deems necessary in order for it to form an opinion
on whether immunity should be waived or defended.

5. The Member concerned shall be given an opportunity to be heard, may present any
documents or other written evidence deemed by that Member to be relevant and may
be represented by another Member.

The Member shall not be present during debates on the request for waiver or defence
of his or her immunity, except for the hearing itself.

The chair of the committee shall invite the Member to be heard, indicating a date and
time. The Member may renounce the right to be heard.

If the Member fails to attend the hearing pursuant to that invitation, he or she shall be
deemed to have renounced the right to be heard, unless he or she has asked to be
excused from being heard on the date and at the time proposed, giving reasons. The
chair of the committee shall rule on whether such a request to be excused is to be
accepted in view of the reasons given, and no appeals shall be permitted on this point.

If the chair of the committee grants the request to be excused, he or she shall invite
the Member to be heard at a new date and time. If the Member fails to comply with
the second invitation to be heard, the procedure shall continue without the Member
having been heard. No further requests to be excused, or to be heard, may then be
accepted.

6. Where the request seeks the waiver of immunity on several counts, each of these may
be the subject of a separate decision. The committee's report may, exceptionally,
propose that the waiver of immunity should apply solely to prosecution proceedings
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and that, until a final sentence is passed, the Member should be immune from any
form of detention or remand or any other measure which prevents that Member from
performing the duties proper to the mandate.

7. The committee may offer a reasoned opinion as to the competence of the authority in
question and the admissibility of the request, but shall not, under any circumstances,
pronounce on the guilt or otherwise of the Member nor on whether or not the opinions
or acts attributed to him or her justify prosecution, even if, in considering the request,
it acquires detailed knowledge of the facts of the case.

8. The committee's report shall be placed at the head of the agenda of the first sitting
following the day on which it was tabled. No amendments may be tabled to the
proposal(s) for a decision.

Discussion shall be confined to the reasons for and against each proposal to waive or
uphold immunity, or to defend a privilege or immunity.

Without prejudice to Rule 151, the Member whose privileges or immunities are under
consideration shall not speak in the debate.

The proposal(s) for a decision contained in the report shall be put to the vote at the
first voting time following the debate.

After Parliament has considered the matter, a separate vote shall be taken on each of
the proposals contained in the report. If a proposal is rejected, the contrary decision
shall be deemed adopted.

9. The President shall immediately communicate Parliament's decision to the Member
concerned and to the competent authority of the Member State concerned, with a
request that the President be informed of any developments in the relevant
proceedings and of any judicial rulings made as a consequence. When the President
receives this information, he shall transmit it to Parliament in the way he considers
most appropriate, if necessary after consulting the committee responsible.

10. The committee shall treat these matters and handle any documents received with the
utmost confidentiality.

11. The committee, after consulting the Member States, may draw up an indicative list of
the authorities of the Member States which are competent to present a request for the
waiver of a Member's immunity.

12. The committee shall lay down principles for the application of this Rule.

13. Any inquiry as to the scope of Members' privileges or immunities made by a
competent authority shall be dealt with in accordance with the above rules.

Rule 39 : Verification of legal basis

1. In the case of all proposals for legislative acts and other documents of a legislative
nature, the committee responsible for the subject-matter shall first verify the legal
basis.

2. If that committee disputes the validity or the appropriateness of the legal basis,
including in the context of the verification under Article 5 of the Treaty on European
Union, it shall request the opinion of the committee responsible for legal affairs.
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3. The committee responsible for legal affairs may also on its own initiative take up
questions concerning the legal basis of the proposals for legislative acts. In such cases
it shall duly inform the committee responsible for the subject-matter.

4. If the committee responsible for legal affairs decides to dispute the validity or the
appropriateness of the legal basis, it shall report its conclusions to Parliament.
Parliament shall vote on this before voting on the substance of the proposal.

5. Amendments tabled in Parliament to change the legal basis of a proposal for a
legislative act without the committee responsible for the subject-matter or the
committee responsible for legal affairs having disputed the validity or appropriateness
of the legal basis shall be inadmissible.

6. If the Commission does not agree to modify its proposal to conform to the legal basis
approved by Parliament, the rapporteur or the Chair of the committee responsible for
legal affairs or of the committee responsible for the subject-matter may propose that
the vote on the substance of the proposal be postponed to a subsequent sitting.

Rule 40 : Delegation of legislative powers

1. When scrutinising a proposal for a legislative act which delegates powers to the
Commission as provided for in Article 290 of the Treaty on the Functioning of the
European Union, Parliament shall pay particular attention to the objectives, content,
scope and duration of the delegation, and to the conditions to which it is subject.

2. The committee responsible for the subject-matter may at any time request the opinion
of the committee responsible for the interpretation and application of Union law.

3. The committee responsible for the interpretation and application of Union law may
also, on its own initiative, take up questions concerning the delegation of legislative
powers. In such cases it shall duly inform the committee responsible for the subject-
matter.

Rule 42: Examination of respect for the principle of subsidiarity

1. During the examination of a proposal for a legislative act, Parliament shall pay
particular attention to respect for the principles of subsidiarity and proportionality.

2. The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide to
make recommendations for the attention of the committee responsible for the subject-
matter in respect of any proposal for a legislative act.

3. If a national parliament sends the President a reasoned opinion in accordance with
Article 3 of the Protocol on the role of national parliaments in the European Union
and Article 6 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and
proportionality, that document shall be referred to the committee responsible for the
subject-matter and forwarded for information to the committee responsible for respect
of the principle of subsidiarity.

4. Except in the cases of urgency referred to in Article 4 of the Protocol on the role of
national parliaments in the European Union, the committee responsible for the
subject-matter shall not proceed to its final vote before the expiry of the deadline of
eight weeks laid down in Article 6 of the Protocol on the application of the principles
of subsidiarity and proportionality.
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5. Where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act
with the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocated
to the national parliaments or a quarter in the case of a proposal for a legislative act
submitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, Parliament shall not take a decision until the author of the proposal has stated
how it intends to proceed.

6. Where, under the ordinary legislative procedure, reasoned opinions on the non-
compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarity
represent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliaments,
the committee responsible for the subject-matter, having considered the reasoned
opinions submitted by the national parliaments and the Commission, and having heard
the views of the committee responsible for respect of the principle of subsidiarity,
may recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds of
infringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any other
recommendation, which may include suggestions for amendments related to respect
of the principle of subsidiarity. The opinion given by the committee responsible for
respect of the principle of subsidiarity shall be annexed to any such recommendation.

The recommendation shall be submitted to Parliament for a debate and vote. If a
recommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast, the
President shall declare the procedure closed. Where Parliament does not reject the
proposal, the procedure shall continue, taking into account any recommendations
approved by Parliament.

Rule 103 : Codification

1. When a proposal for codification of Union legislation is submitted to Parliament, it
shall be referred to the committee responsible for legal affairs. The latter shall
examine it in accordance with the arrangements agreed at  interinstitutional level  in
order to ascertain that it is a straightforward codification, with no changes of a
substantive nature.

2. The committee which was responsible for the acts to be codified may, at its own
request or at the request of the committee responsible for legal affairs, be asked to
deliver an opinion on the desirability of codification.

3. Amendments to the text of the proposal shall be inadmissible.

However, at the rapporteur's request, the Chair of the committee responsible for legal
affairs may submit for the latter’s approval, amendments relating to technical
adaptations, provided that those adaptations are necessary in order to ensure that the
proposal complies with the codification rules and that they do not involve any
substantive change to the proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs concludes that the proposal does not
entail any substantive change to Union legislation, it shall refer it to Parliament for
approval.

If the committee takes the view that the proposal entails a substantive change, it shall
propose that Parliament reject the proposal.

In either case, Parliament shall take a decision by means of a single vote, without
amendment or debate.
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Rule 104: Recasting

1. When a proposal recasting Union legislation is submitted to Parliament, that proposal
shall be referred to the committee responsible for legal affairs and to the committee
responsible for the subject-matter.

2. The committee responsible for legal affairs shall examine the proposal in accordance
with the arrangements agreed at interinstitutional level   with a view to checking that
it entails no substantive changes other than those identified as such in the proposal.

For the purpose of that examination, amendments to the text of the proposal shall be
inadmissible. However, the second subparagraph of Rule 86(3) shall apply to
provisions which remain unchanged in the recasting proposal.

3. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not
entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it
shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157,
amendments shall be admissible within the committee responsible for the subject-
matter only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the
committee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the
Commission, and the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to
Rule 54, of its position on the amendments and whether or not it intends to withdraw
the recast proposal.

4. If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal entails
substantive changes other than those which have been identified as such in the
proposal, it shall propose that Parliament reject the proposal and shall inform the
committee responsible for the subject-matter that it has done so.

In such a case the President shall ask the Commission to withdraw the proposal. If the
Commission does so, the President shall hold the procedure to be superfluous and
shall inform the Council accordingly. If the Commission does not withdraw its
proposal, Parliament shall refer the matter back to the committee responsible for the
subject-matter, which shall consider it in accordance with the normal procedure.

Rule 141: Proceedings before the Court of Justice of the European Union

1. Parliament shall, within the time limits specified by the Treaties and the Statute of the
Court of Justice of the European Union for action by the institutions of the Union and
by natural or legal persons, examine Union legislation and its implementing measures
in order to ensure that the Treaties have been fully complied with, in particular where
Parliament's rights are concerned.

2. The committee responsible shall report to Parliament, orally if necessary, if it suspects
a breach of Union law.

3. The President shall bring an action on behalf of Parliament in accordance with the
recommendation of the committee responsible.
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At the start of the following part-session, the President may ask the plenary to decide
whether the action should be maintained. Should plenary rule against the action by a
majority of the votes cast, he shall withdraw it.

Should the President bring an action contrary to the recommendation of the committee
responsible, he shall, at the start of the following part-session, ask the plenary to
decide whether the action should be maintained.

4. The President shall submit observations or intervene in court proceedings on behalf of
Parliament after consulting the committee responsible.

If the President intends to depart from the recommendation of the committee
responsible, he shall inform the committee accordingly and shall refer the matter to
the Conference of Presidents, stating his reasons.

If the Conference of Presidents takes the view that Parliament should, exceptionally,
not submit observations or intervene before the Court of Justice of the European
Union where the legal validity of an act of Parliament is being questioned, the matter
shall be submitted to plenary without delay.

In urgent cases, the President may take precautionary action in order to comply with
the time-limits prescribed by the court concerned. In such cases, the procedure
provided for in this paragraph shall be implemented at the earliest opportunity.

Nothing in the Rules prevents the committee responsible from deciding on
appropriate procedural arrangements for the timely transmission of its
recommendation in urgent cases.

Rule 90(6) of the Rules of Procedure lays down a specific procedure by means of
which Parliament can take a decision on whether to exercise its prerogative, pursuant
to Article 218(11) TFEU, to seek an opinion from the Court of Justice on the
compatibility of an international agreement with the Treaties; that provision
constitutes a “lex specialis” which takes precedence over the general provision laid
down in Rule 128 of the Rules of Procedure.

When a decision must be taken as to whether Parliament should exercise its rights
vis-à-vis the Court of Justice of the European Union, and the act in question is not
covered by Rule 128 of the Rules of Procedure, the procedure provided for in this rule
should apply, mutatis mutandis.

***
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ANNEX II - Index of acts and cases

REPORTS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132B(NLE)
A7-0341/2011
T7-0479/2011

Draft Council decision concerning the accession of the
European Union to the Protocol of 2002 to the Athens
Convention relating to the Carriage of Passengers and their
Luggage by Sea, 1974, as regards Articles 10 and 11 thereof

LEHNE

2009/0048(COD)
A7-0036/2009
T7-0083/2009

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council adapting a number of instruments subject to the
procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council
Decision 1999/468/EC, with regard to the regulatory
procedure with scrutiny - Adaptation to the regulatory
procedure with scrutiny - Part Five

SZÁJER

2009/0034(CNS)
A7-0056/2009
T7-0078/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/325/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0023(CNS)
A7-0062/2009
T7-0081/2009

Proposal for a Council Decision on the conclusion by the
European Community of the Protocol on the Law Applicable
to Maintenance Obligations

WALLIS

2009/0031(CNS)
A7-0058/2009
T7-0077/2009

Proposal for a Council decision amending Decision
2006/326/EC to provide for a procedure for the
implementation of Article 5(2) of the Agreement between
the European Community and the Kingdom of Denmark on
the service of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0100(NLE)
A7-0005/2010
T7-0027/2010

Proposal for a Council decision on the conclusion by the
European Community of the convention on the international
recovery of child support and other forms of family
maintenance

MAŠTÁLKA

2009/0035(COD)
A7-0393/2011
T7-0563/2011

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Council Directive 78/660/EEC on the
annual accounts of certain types of companies as regards
micro-entities

LEHNE

2009/0157(COD)
A7-0045/2012
T7-0068/2012

Jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of
decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession

LECHNER

2009/0035(COD)
A7-0011/2010
T7-0563/2011

Amendment of Council Directive 78/660/EEC on the annual
accounts of certain types of companies as regards micro-
entities

LEHNE

2010/0051(COD)
A7-0355/2010
T7-0488/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council laying down the rules and general principles
concerning mechanisms for control by Member States of the
Commission’s exercise of implementing powers

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-83
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-56&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-78
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-62&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-81
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-58&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-77
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-27
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-393&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-45&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-11&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-563
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-488
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0066(NLE)
A7-0194/2010
T7-0216/2010

Proposal for Council Decision No ../2010/EU authorising
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0171(COD)
A7-0288/2010
T7-0369/2010

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials of
the European Communities and the Conditions of
Employment of Other Servants of those Communities

RAPKAY

2010/0067(CNS)
A7-0360/2010
T7-0477/2010

Proposal for a Council regulation (EU) implementing
enhanced cooperation in the area of the law applicable to
divorce and legal separation

ZWIEFKA

2010/0198(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn
Translation arrangements for the European Union patent

2010/0361(NLE)
Awaiting committee

decision

European Convention on the legal protection of services
based on, or consisting of, conditional access

LEHNE

2010/0384(NLE)
A7-0021/2011
T7-0054/2011

Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary
patent protection

LEHNE

2011/0094(CNS)
A7-0002/2012
T7-0475/2012

Proposal for a Council Regulation implementing enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent
protection with regard to the applicable translation
arrangements

BALDASSARRE

2011/0136(COD)
A7-0055/2012
T7-0349/2012

Certain permitted uses of orphan works
GERINGER DE
OEDENBERG

2011/0093(COD)
A7-0001/2012
T7-0474/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council implementing enhanced cooperation in the area
of the creation of unitary patent protection: implementation

RAPKAY

2011/0038(COD)
A7-0022/2012
T7-0033/2012

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directives 89/666/EEC, 2005/56/EC
and 2009/101/EC as regards the interconnection of central,
commercial and companies registers

LECHNER

2011/0135(COD)
A7-0003/2012
T7-0032/2012

Entrusting the Office for Harmonisation in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) with certain tasks related
to the protection of intellectual property rights, including the
assembling of public and private sector representatives as a
European Observatory on Counterfeiting and Piracy

MASIP HIDALGO

2011/0902(COD)
A7-0184/2012
T7-0295/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council relating to temporary judges of the European
Union civil service tribunal

THEIN

2011/0901A(COD)
A7-0185/2012
T7-0294/2012

Proposal for a regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Statute of the Court of Justice of
the European Union

THEIN

2011/0455(COD)
A7-0156/2012
T7-0287/2013

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council amending the Staff Regulations of Officials and
the Conditions of Employment of Other Servants of the
European Union

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-216
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-54
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-475
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-349
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-474
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-22&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-33
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-3&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-32
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-185&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-156&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-287
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0441(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Gabon to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0447(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Russian Federation to
the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of
International Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0448(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Albania to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0450(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Singapore to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0451(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Morocco to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0452(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Armenia to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0444(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance by the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Seychelles to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0443(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration of
acceptance the Member States, in the interest of the
European Union, of the accession of Andorra to the 1980
Hague Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction

LICHTENBERGER

2011/0070(APP)
A7-0087/2012
T7-0150/2012

Proposal for a Council Regulation on electronic publication
of the Official Journal of the European Union

ZIOBRO

2011/0308(COD)
A7-0278/2012
T7-0261/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council on the annual financial statements, consolidated
financial statements and related reports of certain types of
undertakings

LEHNE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-87&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-150
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-261
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0307(COD)
A7-0292/2012
T7-0262/2013

Proposal for a Directive of the European Parliament and of
the Council amending Directive 2004/109/EC on the
harmonisation of transparency requirements in relation to
information about issuers whose securities are admitted to
trading on a regulated market and Commission Directive
2007/14/EC

MCCARTHY

2011/0060(CNS)
A7-0254/2013
T7-0337/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions
regarding the property consequences of registered
partnerships

THEIN

2011/0059(CNS)
A7-0253/2013
T7-0338/2013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable
law and the recognition and enforcement of decisions in
matters of matrimonial property regimes

THEIN

2011/0389(COD)
A7-0171/2013
T7-0284/2014

Amendment of Directive 2006/43/EC on statutory audits of
annual accounts and consolidated accounts

KARIM

2011/0359(COD)
A7-0177/2013
T7-0283/2014

Specific requirements regarding statutory audit of public-
interest entities

KARIM

2011/0204(COD)
A7-0227/2013
T7-0367/2014

European Account Preservation Order to facilitate cross-
border debt recovery in civil and commercial matters

BALDASSARRE

2011/0284(COD)
A7-0301/2013
T7-0159/2014

Common European Sales Law
LEHNE

BERLINGUER

2011/0901B(COD)
A7-0252/2013
T7-0358/2014

Amendment of the Statute of the Court of Justice of the
European Union by increasing the number of Judges at the
General Court

THEIN

2011/0130(COD)
A7-0126/2013
T7-0210/2013

Mutual recognition of protection measures in civil matters
LÓPEZ-ISTÚRIZ

WHITE

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0224(COD)
A7-0359/2012
T7-0414/2012

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of
the Council introducing, on the occasion of the accession of
Croatia, special temporary measures for the recruitment of
officials and temporary staff of the European Union

ROTH-BEHRENDT

2012/0262(NLE)
A7-0198/2013
T7-0288/2013

Authorising certain Member States to ratify, or to accede to,
the Protocol amending the Vienna Convention on Civil
Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963, in the interest
of the European Union, and to make a declaration on the
application of the relevant internal rules of Union law

MÉSZÁROS

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for
online uses in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-292&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-254&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-253&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-338
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0284
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0283
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-227&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0367
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0301&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0358
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-126&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-210
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-359&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-414
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0022(APP)
A7-0223/2013
T7-0293/2013

Statute for a European Foundation (FE) REGNER

2012/0360(COD)
A7-0481/2013
T7-0093/2014

Amendment of Council Regulation (EC) No 1346/2000 on
insolvency proceedings

LEHNE

2013/0019(NLE)
A7-0091/2013
T7-0172/2013

Approval, on behalf of the European Union, of The Hague
Convention of 23 November 2007, on the International
Recovery of Child Support and Other Forms of Family
Maintenance

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark WIKSTRÔM

2013/0110(COD)
A7-0006/2014
T7-0368/2014

Disclosure of non-financial and diversity information by
certain large companies and groups

BALDASSARRE

2013/0119(COD)
A7-0017/2014
T7-0054/2014

Promoting the free movement of citizens and businesses by
simplifying the acceptance of certain public documents in
the EU

RAPKAY

2013/0177(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Accession of Austria and Malta to the Hague Convention of
15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial  Matters

THEIN

2013/0184(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Convention on international interests in mobile equipment on
matters specific to railway rolling stock

LICHTENBERGER

2013/0220(COD)
A7-0480/2013
T7-0113/2014

Adapting to Article 290 of the TFEU a number of legal acts
in the area of Justice providing for the use of the regulatory
procedure with scrutiny

SZÁJER

2013/0218(COD)
A7-0010/2014
T7-0114/2014

Adapting a number of legal acts providing for the use of the
regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the
TFEU

SZÁJER

2013/0268(COD)
A7-0052/2014
T7-0391/2014

Jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2013/0365(COD)
A7-0011/2014
T7-0112/2014

Adapting to Article 290 and 291 of the TFEU a number of
legal acts providing for the use of the regulatory procedure
with scrutiny

SZÁJER

2013/0403(COD)
Awaiting committee

decision

European Small Claims Procedure and European order for
payment procedure

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0402(COD)
Awaiting committee

decision

Protection of undisclosed know-how and business
information (trade secrets) against their unlawful acquisition,
use and disclosure

GALLO

2013/0438(COD)
A7-0165/2014
T7-0186/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration
and pension of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
thereto

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0481&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0093
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-91&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-172
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0006&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0368
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0017&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0480&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0113
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0010&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0114
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0052&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0391
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0011&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0112
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0165&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0186
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0439(COD)
A7-0164/2014
T7-0187/2014

Adjusting with the effect from 1 July 2012 the remuneration
and pensions of the officials and other servants of the
European Union and the correction coefficients applied
hereto

ROTH-BEHRENDT

2014/0021(NLE)
Preparatory phase in

Parliament

Approval on behalf of the European Union of the Hague
Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements

REGNER

2014/0121(COD)
Preparatory phase in

Parliament

Amendment to Directive 2007/36/EC as regards the
encouragement of long-term shareholder engagement and to
Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the
corporate government statement

Awaiting 8th legislative
term for appointment

2014/0120(COD)
Preparatory phase in

Parliament
Single-member private limited liability companies

Awaiting 8th legislative
term for appointment

IMMUNITIES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2244(IMM)
A7-0301/2010

P7_TA(2010)0392

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krzysztof Lisek

LICHTENBERGER

2010/2047(IMM)
A7-0214/2010

P7_TA(2010)0252

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Valdemar Tomaševski RAPKAY

2009/2147(IMM)
A7-0244/2010

P7_TA(2010)0296

Request for waiver of the parliamentary immunity of Viktor
Uspaskich

RAPKAY

2010/2097(IMM)
A7-0154/2011

P7_TA(2011)0189

Request for waiver of the parliamentary immunity of Bruno
Gollnisch

RAPKAY

2009/2055(IMM)
A7-0054/2009

P7_TA(2009)0082

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tobias
Pflüger

ZWIEFKA

2010/2122(IMM)
A7-0152/2011

P7_TA(2011)0188

Request for waiver of the parliamentary immunity of Luigi
de Magistris

RAPKAY

2010/2123(IMM)
A7-0015/2011

P7_TA(2011)0029

Request for waiver of the parliamentary immunity of Tamás
Deutsch

SPERONI

2010/2213(IMM)
A7-0196/2011

P7_TA(2011)0247

Request for waiver of the parliamentary immunity of Ágnes
Hankiss

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0187
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0392&language=FR&ring=A7-2010-0301
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0296&language=FR&ring=A7-2010-0244
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0189&language=FR&ring=A7-2011-0154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0082&language=FR&ring=A7-2009-0054
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0188&language=FR&ring=A7-2011-0152
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0029&language=FR&ring=A7-2011-0015
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0247&language=FR&ring=A7-2011-0196
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2000(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of Nigel
Farage

ZWIEFKA

2010/2285(IMM)
A7-0050/2012

P7_TA(2012)0067

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Krisztina Morvai

LICHTENBERGER

2010/2283(IMM)
A7-0047/2011

P7_TA(2011)0075

Request for waiver of the parliamentary immunity of Elmar
Brok

SPERONI

2011/2070(IMM)
A7-0242/2011

P7_TA(2011)0278

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Adrian Severin

SPERONI

2011/2104(IMM)
A7-0267/2011

P7_TA(2011)0343

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2011/2057(IMM)
A7-0410/2011

P7_TA(2011)0524

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Georgios Toussas

ZWIEFKA

2011/2064(IMM)
A7-0070/2012

P7_TA(2012)0100

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Catanzaro)

RAPKAY

2011/2076(IMM)
A7-0412/2011

P7_TA(2011)0525

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Napoli)

RAPKAY

2011/2097(IMM)
A7-0073/2012

P7_TA(2012)0101

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Cosenza)

RAPKAY

2011/2098(IMM)
A7-0074/2012

P7_TA(2012)0102

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Milano)

RAPKAY

2011/2099(IMM)
A7-0413/2011

P7_TA(2012)0541

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

RAPKAY

2011/2189(IMM)
A7-0075/2012

P7_TA(2012)0103

Request for the defence of immunity and privileges of Luigi
de Magistris (Lamezia Terme)

RAPKAY

2009/2196(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

WALLIS

2011/2304(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Dimitar Stoyanov

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0067&language=EN&ring=A7-2012-0050
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0075&language=FR&ring=A7-2011-0047
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0278&language=FR&ring=A7-2011-0242
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0343&language=FR&ring=A7-2011-0267
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0524&language=FR&ring=A7-2011-0410
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0100&language=FR&ring=A7-2012-0070
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0525&language=FR&ring=A7-2011-0412
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0101&language=FR&ring=A7-2012-0073
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0102&language=FR&ring=A7-2012-0074
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0103&language=FR&ring=A7-2012-0075
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2112(IMM)
A7-0230/2012

P7_TA(2012)0307

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Jarosław Leszek Wałęsa WIKSTRÖM

2012/2128(IMM)
A7-0229/2012

P7_TA(2012)0308

Request for waiver of the parliamentary immunity of Birgit
Collin-Langen

SPERONI

2012/2146(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Clemente Mastella

LICHTENBERGER

2012/2152(IMM)
A7-0332/2012

P7_TA(2012)0358

Request for waiver of the parliamentary immunity of Martin
Ehrenhauser

RAPKAY

2012/2239(IMM)
A7-0120/2013

P7_TA(2013)0108

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Ewald
Stadler

ZWIEFKA

2012/2238(IMM)
A7-0195/2013

P7_TA(2013)0237

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Malgorzata Handzlik

STOYANOV

2012/2240(IMM)
A7-0149/2013

P7_TA(2013)0195

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2012/2241(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Viktor Uspaskich

LICHTENBERGER

2012/2326(IMM)
A7-0106/2013

P7_TA(2013)0106

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Hans-
Peter Martin

ZWIEFKA

2012/2325(IMM)
A7-0236/2013

P7_TA(2013)0292

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Marine Le Pen

WIKSTRÖM

2013/2014(IMM)
A7-0159/2013

P7_TA(2013)0196

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (I)

LICHTENBERGER

2013/2016(IMM)
A7-0107/2013

P7_TA(2013)0107

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jürgen
Creutzmann

SPERONI

2013/2028(IMM)
A7-0160/2013

P7_TA(2013)0197

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Spyros Danellis (II)

LICHTENBERGER

2013/2019(IMM)
A7-0187/2013

P7_TA(2013)0236

Request for waiver of the parliamentary immunity of  Jacek
Olgierd Kurski

WIKSTRÖM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0307&language=FR&ring=A7-2012-0230
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0308&language=FR&ring=A7-2012-0229
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0358&language=FR&ring=A7-2012-0332
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0108&language=FR&ring=A7-2013-0120
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-195&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0237&language=EN&ring=A7-2013-0195
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0195&language=EN&ring=A7-2013-0149
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0106&language=FR&ring=A7-2013-0106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-236&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0292&language=EN&ring=A7-2013-0236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0196&language=EN&ring=A7-2013-0159
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0107&language=FR&ring=A7-2013-0107
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-160&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-187&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/2106(IMM)
A7-0188/2013

P7_TA(2013)0238

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Alexander Alvaro

LICHTENBERGER

2013/2191(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Gabriele Albertini

RAPKAY

2013/2190(IMM)
A7-0469/2013

P7_TA(2014)0001

Request for the defence of immunity and privileges of Lara
Comi

LICHTENBERGER

2013/2189(IMM)
A7-0045/2014

P7_TA(2014)0053

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Zbigniew Ziobro

WIKSTRÖM

2013/2271(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for the defence of immunity and privileges of
Karmelo Landa Mendibe

ZWIEFKA

2013/2278(IMM)
A7-0099/2014

P7_TA(2014)0110

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Tadeusz Cymański STOYANOV

2013/2279(IMM)
A7-0245/2014

P7_TA(2014)0257

Request for the defence of immunity and privileges of Mario
Borghezio

RAPKAY

2013/2280(IMM)
Procedure

withdrawn/ended
without suite

Request for waiver of the parliamentary immunity of
Richard Seeber

MESSERSCHMIDT

2014/2026(IMM)
A7-0273/2014
T7-0348/2014

Request for the defence of the parliamentary immunity of
Alexander Mirsky

GALLO

INITIATIVES

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2239(INI)
A7-0012/2010

Awaiting
Parliament's 1st

reading

Application de l'article 2 du Statut des fonctionnaires de
l'Union européenne: politique de recrutement du personnel
des institutions et des autres organes de l'Union européenne

LEHNE

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0238&language=EN&ring=A7-2013-0188
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0469&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0001&language=EN&ring=A7-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0045&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0053&language=EN&ring=A7-2014-0045
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0110&language=EN&ring=A7-2014-0099
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0257&language=EN&ring=A7-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2152(INI)
A7-0057/2010
T7-0154/2010

Commission White Paper: "Adapting to climate change:
Towards a European framework for action"

LICHTENBERGER

2009/2169(INI)
A7-0147/2011
T7-0193/2011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure of
debtors' assets in cross-border cases

MCCARTHY

2009/2170(INI)
A7-0152/2012
T7-0200/2012

Amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law
applicable to non-contractual obligations (Rome II)

WIKSTRÖM

2009/2142(INI)
A7-0215/2010
T7-0311/2010

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality - (15th report on Better Lawmaking, 2007)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/2177(INI)
A7-0135/2010
T7-0165/2010

Deontological questions related to companies' management LEHNE

2009/2140(INI)
A7-0219/2010
T7-0304/2010

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee on the application of Council Regulation (EC)
No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

2009/2158(INI)
A7-0028/2010
T7-0129/2010

Europeana - the next steps GALLO

2009/2104(INI)
A7-0103/2010
T7-0183/2010

Report on the Commission communication " Action plan on
organ donation and transplantation (2009-2015):
Strengthened cooperation between Member States

LICHTENBERGER

2009/2224(INI)
A7-0154/2010
T7-0207/2010

Internet of Things LICHTENBERGER

2009/2178(INI)
A7-0175/2010
T7-0340/2010

Communication from the Commission to the Council, the
European Parliament and the European Economic and Social
Committee: Enhancing the enforcement of intellectual
property rights in the internal market

GALLO

2009/2229(INI)
A7-0185/2010
T7-0208/2010

Internet governance: the next steps WIKSTRÖM

2010/2021(INI)
A7-0110/2010
T7-0127/2010

Power of legislative delegation SZÁJER

2010/2080(INI)
A7-0252/2010

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: Delivering an

BERLINGUER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-57&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-154
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-152&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-200
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-135&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-165
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-219&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-28&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-129
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-103&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-183
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-154&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-207
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-185&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-208
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-110&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-252&language=EN
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

T7-0426/2010 area of freedom, security and justice for Europe's citizens -
action plan implementing the Stockholm Programme

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

Report from the Commission : 26th annual report on
monitoring the application of European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2016(INI)
A7-0159/2011
T7-0259/2011

Guaranteeing independent impact assessments NIEBLER

2010/2055(INI)
A7-0218/2010
T7-0298/2010

Green Paper: The interconnection of business registers LECHNER

2010/2012(INI)
A7-0226/2010
T7-0320/2010

Completing the Internal Market for e-Commerce BODU

2010/2006(INI)
A7-0213/2010
T7-0276/2010

Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector BODU

2010/2245(INI)
A7-0162/2011
T7-0236/2011

Innovation Union: Transforming Europe for a post-crisis
world

WIKSTRÖM

2010/2156(INI)
A7-0143/2011
T7-0240/2011

Unlocking the potential of cultural and creative industries WIKSTRÖM

2010/2302(INI)
A7-0081/2011
T7-0258/2011

Credit rating agencies REGNER

2010/2278(INI)
A7-0072/2011
T7-0145/2011

Single market for Europeans MANDERS

2010/2277(INI)
A7-0071/2011
T7-0146/2011

Single market for enterprises and growth BORYS

2010/2289(INI)
A7-0083/2011
T7-0144/2011

Governance and Partnership in the Single market LEHNE

010/2303(INI)
A7-0074/2011
T7-0223/2011

Corporate governance in financial institutions THEIN

2010/2076(INI)
A7-0291/2010
T7-0437/2010

26th Annual Report on monitoring the application of
European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

2010/2311(INI)
A7-0286/2011
T7-0577/2011

The EU Counter-Terrorism Policy: main achievements and
future challenges

DE GRANDES
PASCUAL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-426
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-159&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-259
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-298
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-226&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-213&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-162&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-236
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-143&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-81&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-258
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-72&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-145
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-71&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-146
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-144
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-74&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-223
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-437
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-286&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-577
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2013(INI)
A7-0164/2011
T7-0262/2011

Green Paper from the Commission on policy options for
progress towards a European contract law for consumers and
businesses

WALLIS

2011/2037(INI)
A7-0200/2011
T7-0359/2011

Green Paper: Audit policy - lessons from the crisis MASIP HIDALGO

2011/2029(INI)
A7-0251/2011
T7-0381/2011

Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart
regulation

KARIM

2011/2025(INI)
A7-0244/2011
T7-0323/2011

A comprehensive approach on personal data protection in
the European Union

CASTEX

2011/2036(INI)
A7-0293/2011
T7-0402/2011

The European Schools' system WIKSTRÖM

2011/2072(INI)
A7-0290/2011
T7-0366/2011

Safety of offshore oil and gas activities LICHTENBERGER

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2006(INI)
A7-0355/2011
T7-0484/2011

Insolvency proceedings in the context of EU company law LEHNE

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

2011/2027(INI)
A7-0249/2011
T7-0377/2011

Report from the Commission: 27th annual report on
monitoring the application of EU law (2009)

LICHTENBERGER

2011/2089(INI)
A7-0012/2012
T7-0021/2012

Towards a Coherent European Approach to Collective
Redress

LEHNE

2011/2026(INI)
A7-0275/2011
T7-0361/2011

The implementation of the directive on mediation in the
Member States, its impact on mediation and its take-up by
the courts

MCCARTHY

2011/2176(INI)
A7-0009/2012
T7-0476/2012

Jurisdictional system for patent disputes LEHNE

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2117(INI)
A7-0343/2011
T7-0449/2011

Alternative dispute resolution in civil, commercial and
family matters

WALLIS

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-164&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-200&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-359
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-323
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-293&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-402
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-290&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-484
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-377
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-12&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-21
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-275&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-361
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-9&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-476
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-343&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-449
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2011/2046(INI)
A7-0008/2012
T7-0019/2012

14th company law directive on the cross-border transfer of
company seats

REGNER

2011/2181(INI)
A7-0051/2012
T7-0118/2012

A corporate governance framework for European companies BODU

2011/2276(INI)
A7-0251/2012
T7-0340/2012

Report from the Commission on subsidiarity and
proportionality (18th report on better lawmaking covering
the year 2010)

KARIM

2011/2275(INI)
A7-0330/2012
T7-0442/2012

Report from the Commission - 28th annual report on
monitoring the application of EU law (2010)

LICHTENBERGER

2011/2178(INI)
A7-0083/2012
T7-0140/2012

A competitive digital single market - eGovernment as a
spearhead

CAVADA

2011/2193(INI)
A7-0223/2012
T7-0320/2012

Voluntary and unpaid donation of tissues and cells MAŠTÁLKA

2011/2084(INI)
A7-0342/2011
T7-0492/2011

Online gambling in the internal market KARIM

2011/2308(INI)
A7-0283/2012
T7-0443/2012

The environmental impacts of shale gas and shale oil
extraction activities

LICHTENBERGER

2011/2087(INI)
A7-0385/2011
T7-0025/2012

The European dimension in sport MANDERS

2012/2030(INI)
A7-0341/2012
T7-0468/2012

Completing the digital single market NIEBLER

2012/2028(INI)
A7-0402/2012
T7-0018/2013

The feasibility of introducing stability bonds BALDASSARRE

2012/2132(INI)
A7-0055/2013
T7-0215/2013

Implementation of the Audiovisual Media Services
Directive

CASTEX

2012/2134(INI)
A7-0001/2013
T7-0036/2013

Improving access to finance for SMEs TAYLOR

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-8&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-51&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-330&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-442
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-83&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-140
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-223&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-320
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-492
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-283&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-25
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-341&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-18
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-55&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-215
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-36
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/2253(INI)
A7-0147/2013
T7-0278/2013

Recommendation to the High Representative of the Union
for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President
of the European Commission, to the Council and to the
Commission on the 2013 review of the organisation and the
functioning of the EEAS

RAPKAY

2012/2322(INI)
A7-0218/2013
T7-0348/2013

Online gambling in the internal market BORYS

2012/2135(INI)
A7-0423/2012
T7-0007/2013

Development aspects of intellectual property rights on
genetic resources: the impact on poverty reduction in
developing countries

CASTEX

2012/2044(INI)
A7-0310/2012
T7-0395/2012

20 main concerns of European citizens and business with the
functioning of the Single Market

REGNER

2012/0029(INI)
A7-0039/2013
T7-0388/2014

Securities settlement in the EU and central securities
depositories (CSDs), and amendment of Directive 98/26/EC

STOYANOV

2012/2038(INI)
A7-0326/2012
T7-0421/2012

Report from the Commission to the European Parliament,
the Council and the European Economic and Social
Committee: Report on the Implementation and Effect of the
Resale Right Directive (2001/84/EC)

GALLO

2012/2024(INI)
A7-0369/2012
T7-0004/2013

Law of Administrative procedure of the European Union BERLINGUER

2012/2039(INI)
A7-0018/2013
T7-0094/2013

Statute for a European mutual society BERLINGUER

2012/2098(INI)
A7-0017/2013
T7-0049/2013

Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions: A renewed
EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility

BALDASSARRE

2012/2262(INI)
A7-0089/2013
T7-0198/2013

Application of Directive 2004/25/EC on takeover bids LEHNE

2012/2323(INI)
A7-0435/2013
T7-0127/2014

Follow-up on the delegation of legislative powers and the
control by Member States of the Commission's exercise of
implementing powers

SZÁJER

2012/2097(INI)
A7-0023/2013
T7-0050/2013

Corporate Social Responsibility: promoting society's
interests and a route to sustainable and inclusive recovery

BALDASSARRE

2012/2101(INI)
A7-0161/2013
T7-0240/2013

Improving access to justice: legal aid in cross-border civil
and commercial disputes

ZWIEFKA

2013/2063(INI)
A7-0353/2013
T7-0535/2013

Unleashing the potential of cloud computing in Europe
GERINGER DE
OEDENBERG

2013/2077(INI) EU regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - KARIM

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-278
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-218&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-348
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-423&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-7
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-310&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-395
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-39&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0388
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-326&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-369&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-18&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-94
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-17&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-89&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-198
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-23&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-50
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-161&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0353&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0535
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

A7-0056/2014
T7-0061/2014

19th Report on better lawmaking covering the year 2011

2013/2024(INI)
A7-0153/2014
T7-0276/2014

Mid-Term review of the Stockholm Programme BERLINGUER

2013/2023(INI)
A7-0291/2013
T7-0396/2013

Improving private international law: jurisdiction rules
applicable to employment

REGNER

2013/2119(INI)
A7-0055/2014
T7-0051/2014

29th Annual Report on monitoring the application of EU law
(2011)

LICHTENBERGER

2013/2122(INI)
A7-0311/2013
T7-0436/2013

Misleading advertisement practices BALDASSARRE

2013/2130(INI)
A7-0120/2014
T7-0249/2014

Implementation of the Treaty of Lisbon with respect to the
European Parliament

LICHTENBERGER

2013/2180(INI)
A7-0057/2014
T7-0232/2014

Preparing for a fully converged audiovisual world CASTEX

2013/2116(INI)
A7-0474/2013
T7-0063/2014

The implementation of the Unfair Commercial Practices
Directive 2005/29/EC

BALDASSARRE

2013/2114(INI)
A7-0114/2014
T7-0179/2014

Private copying levies CASTEX

2013/2117(INI)
A7-0442/2013
T7-0064/2014

The EU Justice Scoreboard - civil and administrative justice
in the Member States

ZWIEFKA

2014/2006(INI)
A7-0122/2014
T7-0231/2014

Evaluation of justice in relation to criminal justice and the
rule of law

ZWIEFKA

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0056&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0061
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0153&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0276
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-291&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-396
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0055&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-311&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0120&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0249
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0057&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0232
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0474&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0063
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0114&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0179
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0442&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0064
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0122&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0231
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OPINIONS

Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2003/0132A(NLE)
A7-0356/2011
T7-0478/2011

Athens Convention on carriage of passengers and their
luggage by sea - excluding Articles 10 and 11

LEHNE

2004/0148(COD)
Awaiting committee

decision

Special conditions for trade with those areas of the Republic
of Cyprus in which the Government of the Republic of
Cyprus does not exercise effective control
Opinion on legal base

LECHNER

2008/0196(COD)
A7-0038/2011
T7-0293/2011

Consumer rights WALLIS

2008/0090(COD)
A7-0426/2011
T7-0580/2011

Public access to European Parliament, Council and
Commission documents

LICHTENBERGER

2008/0238(COD)
A7-0106/2010
T7-0181/2010

Standards of quality and safety of human organs intended for
transplantation

WIKSTRÖM

2008/0193(COD)
A7-0032/2010
T7-0373/2010

Improvements in the safety and health at work of pregnant
workers and workers who have recently given birth or are
breastfeeding
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0106(CNS)
A7-0016/2010
T7-0034/2010

Investment projects in energy infrastructure within the
European Community
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0055(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Specific restrictive measures directed against certain persons
and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida
network and the Taliban
Opinion on legal base

BERLINGUER

2009/0064(COD)
A7-0171/2010
T7-0393/2010

Alternative investment fund managers REGNER

2009/0025(COD)
Procedure lapsed or

withdrawn

Long stay visas and alerts in the Schengen Information
System

BORYS

2009/0127(COD)
A7-0063/2012
T7-0104/2012

European Refugee Fund for the period 2008 to 2013
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0009(CNS)
A7-0065/2010
T7-0092/2010

Common system of value added tax as regards the rules on
invoicing

THEIN

2009/0153(COD)
A7-0184/2010
T7-0423/2010

Use of alien and locally absent species in aquaculture
Opinion on legal base

LECHNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-356&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-426&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-106&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-181
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-32&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-16&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-34
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-171&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-393
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-63&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-104
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-65&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-92
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-184&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-423
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa WIKSTRÖM

2009/0028(COD)
A7-0015/2010
T7-0049/2010

Movement of persons with a long-stay visa
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0076(COD)
A7-0336/2011
T7-0010/2012

The placing on the market and use of biocidal products
Opinion on legal base

LECHNER

2009/0096(COD)
A7-0050/2009
T7-0106/2009

European Microfinance Facility for Employment and Social
Inclusion (Progress)

CASTEX

2009/0101(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Right to interpretation and to translation in criminal
proceedings

WIELAND

2009/0099(COD)
A7-0205/2010
T7-0274/2010

Capital requirements for the trading book and for re-
securitisations, and the supervisory review of remuneration
policies

LEHNE

2009/0143(COD)
A7-0170/2010
T7-0334/2010

European Insurance and Occupational Pensions Authority CASTEX

2009/0142(COD)
A7-0166/2010
T7-0337/2010

European Banking Authority LEHNE

2009/0132(COD)
A7-0102/2010
T7-0227/2010

Securities to be offered to the public and harmonisation of
transparency requirements (amendment of Directives
2003/71/EC and 2004/109/EC)

BODU

2009/0161(COD)
A7-0163/2010
T7-0336/2010

Powers of the European Banking Authority, the European
Insurance and Occupational Pensions Authority and the
European Securities and Markets Authority (amendment of
Directives 1998/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC,
2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC,
2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC, and 2009/65/EC)

KARIM

2009/0089(COD)
A7-0241/2011
T7-0304/2011

Agency for the management of large scale IT systems in the
area of freedom, security and justice
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0110(COD)
A7-0030/2010
T7-0124/2010

Community guidelines for the development of the trans-
European transport network (recast)

GERINGER DE
OEDENBERG

2009/0130(CNS)
Procedure lapsed or

withdrawn

Requests for comparisons with EURODAC data by Member
States' law enforcement authorities and Europol for law
enforcement purposes

MASIP HIDALGO

2009/0144(COD)
A7-0169/2010
T7-0339/2010

European Securities and Markets Authority BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-336&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2009-50&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2009-106
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-205&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-170&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-334
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-166&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-337
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-102&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-227
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-163&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-336
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-241&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-304
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-30&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-124
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-339
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2009/0140(COD)
A7-0168/2010
T7-0335/2010

Macro-prudential oversight of the financial system and
establishment of a European Systemic Risk Board

REGNER

2010/0312(NLE)
A7-0215/2013
T7-0260/2013

Establishment of an evaluation mechanism to verify
application of the Schengen acquis
Opinion on legal base

VOSS

2010/0210(COD)
A7-0428/2013
T7-0072/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
for the purposes of seasonal employment
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0209(COD)
A7-0170/2014
T7-0369/2014

Conditions of entry and residence of third-country nationals
in the framework of an intra-corporate transfer
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0392(NLE)
Act adopted by

Council on
15.12.2011

Access by fishing vessels flying the flag of Venezuela to the
exclusive economic zone off the coast of the French
department of Guyana
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0256(COD)
A7-0321/2011
T7-0035/2013

Specific measures for agriculture in the outermost regions of
the Union
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2010/0306(NLE)
A7-0214/2011
T7-0295/2011

Spent fuel and radioactive waste
GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0160(COD)
A7-0340/2010
T7-0478/2010

Credit rating agencies LEHNE

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes BODU

2010/0199(COD)
A7-0167/2011
T7-0313/2011

Investor-compensation schemes
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0215(COD)
A7-0408/2011
T7-0551/2011

Right to information in criminal proceedings ALBRECHT

2010/0232(COD)
A7-0097/2011
T7-0311/2011

Supplementary supervision of financial entities in a financial
conglomerate

BODU

2010/0251(COD)
A7-0055/2011
T7-0486/2011

Short selling and certain aspects of credit default swaps LEHNE

2010/0250(COD)
A7-0223/2011
T7-0106/2012

Derivatives, central counterparties and trade repositories BOWLES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-168&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-335
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-215&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-260
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0428&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0072
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-321&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-35
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-295
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-340&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-478
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-167&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-408&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-551
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-97&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-311
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-55&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-486
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-223&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-106
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2010/0039(COD)
A7-0278/2011
T7-0344/2011

Amendment of Council Regulation (EC) No 2007/2004
establishing European Agency for the Management of
Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union (FRONTEX)
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0279(COD)
A7-0182/2011
T7-0423/2011

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic
imbalances in the euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(COD)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Budgetary surveillance in euro area
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0276(CNS)
A7-0179/2011
T7-0425/2011

Implementation of excessive deficit procedure
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0280(COD)
A7-0178/2011
T7-0421/2011

Surveillance of budgetary positions and surveillance and
coordination of economic policies
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0278(NLE)
A7-0180/2011
T7-0422/2011

Requirements for budgetary frameworks of the Member
States
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0208(COD)
A7-0170/2011
T7-0314/2011

Possibility for the Member States to restrict or prohibit the
cultivation of GMOs in their territory
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0257(COD)
A7-0163/2011
T7-0508/2011

Programme to support the further development of an
integrated maritime policy
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0281(COD)
A7-0183/2011
T7-0424/2011

Prevention and correction of macroeconomic imbalances
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0326(COD)
A7-0031/2012
T7-0036/2012

Vaccination against bluetongue
Opinion on legal base

GERINGER DE
OEDENBERG

2010/0802(COD)
A7-0435/2011
T7-0560/2011

European Protection Order
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0097(CNS)
A7-0057/2011
T7-0135/2011

Imports from Greenland of fishery products, live bivalve
molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0220(NLE)
A7-0324/2010
T7-0424/2010

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2010/0065(CNS)
A7-0348/2010
T7-0471/2010

Trafficking in human beings
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-278&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-344
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-182&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-423
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-179&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-425
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-178&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-180&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-422
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-170&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-314
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-508
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-183&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-31&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-36
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-435&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-560
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-57&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-324&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-424
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-348&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-471
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0006(COD)
A7-0077/2012
T7-0189/2014

Amendment of Directives 2003/71/EC and 2009/138/EC in
respect of the powers of the European Insurance and
Occupational Pensions Authority and the European
Securities and Markets Authority

STOYANOV

2011/0062(COD)
A7-0202/2012
T7-0541/2013

Credit agreements relating to residential property THEIN

2011/0167(NLE)
A7-0204/2012
T7-0287/2012

Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU and
its Member States, Australia, Canada, Japan, the Republic of
Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore,
Switzerland and the USA

REGNER

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Multiannual financial framework for the years 2014-2020 ROTH-BEHRENDT

2011/0154(COD)
A7-0228/2013
T7-0340/2013

The right of access to a lawyer in criminal proceedings and
the right to communicate upon arrest

ALBRECHT

2011/0129(COD)
A7-0244/2012
T7-0327/2012

Minimum standards on the rights, support and protection of
victims of crime

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2011/2116(INI)
A7-0432/2011
T7-0071/2012

The Statute for a European cooperative society with regard
to the involvement of employees

REGNER

2011/0297(COD)
A7-0344/2012
T7-0057/2014

Criminal sanctions for insider dealing and market
manipulation

THEIN

2011/0295(COD)
A7-0347/2012
T7-0342/2013

Insider dealing and market manipulation (market abuse) THEIN

2011/0340(COD)
A7-0214/2012
T7-0005/2014

Consumer programme 2014-2020 WIKSTRÖM

2011/0360(COD)
A7-0220/2012
T7-0013/2013

Amendment of Directive 2009/65/EC on the coordination of
laws, regulations and administrative provisions relating to
undertakings of collective investment in transferable
securities (UCITS) and Directive 2011/61/EU on Alternative
Investment Funds Managers in respect of the excessive
reliance on credit ratings

BODU

2011/0361(COD)
A7-0221/2012
T7-0012/2013

Amendment of the Regulation (EC) No 1060/2009 on credit
rating agencies

WIKSTRÖM

2011/0344(COD)
A7-0397/2013
T7-0520/2013

Establishing the Rights and Citizenship Programme 2014 -
2020

LEHNE

2011/0309(COD)
A7-0121/2013
T7-0200/2013

Safety of offshore oil and gas prospection, exploration and
production activities

LICHTENBERGER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-77&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0189
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-202&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0541
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-204&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-287
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-360
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-340
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-244&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-327
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2011-432&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-344&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0057
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-347&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-342
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-214&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-220&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-13
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-221&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0397&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0520
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-121&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-200
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (2014-2018) complementing Horizon
2020 – The Framework Programme for Research and
Innovation

BORYS

2011/0402(CNS)
A7-0002/2013
T7-0504/2013

Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The
Framework Programme for Research and Innovation (2014-
2020)

BORYS

2011/0374(COD)
A7-0236/2012
T7-0065/2013

Online dispute resolution for consumer disputes (Regulation
on consumer ODR)

BERLINGUER

2011/0384(COD)
A7-0403/2012
T7-0502/2013

Amendment of Regulation (EC) No 294/2008 establishing
the European Institute of Innovation and Technology

MÉSZÁROS

2011/0387(COD)
A7-0422/2012
T7-0501/2013

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of
Innovation and Technology (EIT): the contribution of the
EIT to a more innovative Europe

MÉSZÁROS

2011/0401(COD)
A7-0427/2012
T7-0499/2013

Establishment of Horizon 2020 - The Framework
Programme for Research and Innovation (2014-2020)

BORYS

2011/2313(INI)
A7-0262/2012
T7-0324/2012

Online distribution of audiovisual works in the EU BORYS

2011/0417(COD)
A7-0193/2012
T7-0071/2013

European Venture Capital Funds STOYANOV

2011/0418(COD)
A7-0194/2012
T7-0072/2013

European Social Entrepreneurship Funds STOYANOV

2011/0432(CNS)
A7-0288/2012
T7-0394/2012

Consular protection for citizens of the Union abroad ZWIEFKA

2011/0430(COD)
A7-0404/2012
T7-0275/2013

Amendment of Directive 2003/98/EC on re-use of public
sector information

GALLO

2011/0437(COD)
A7-0030/2013
T7-0024/2014

Award of concession contracts BALDASSARRE

2011/0438(COD)
A7-0007/2013
T7-0025/2014

Public procurement GARGANI

2011/0439(COD)
A7-0034/2013
T7-0026/2014

Procurement by entities operating in the water, energy,
transport and postal services sectors

GARGANI

2011/0177(APP)
A7-0313/2012
T7-0360/2012

Interim report in the interests of achieving a positive
outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-
2020 approval procedure (2011/0177(APP))

ROTH-BEHRENDT

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-2&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-236&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-65
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-403&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0502
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-422&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0501
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-427&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0499
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-262&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-324
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-193&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-71
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-194&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-72
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-288&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-394
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-404&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0024
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-7&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0025
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-313&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-360
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0269(COD)
A7-0005/2013
T7-0572/2013

European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) LICHTENBERGER

2011/0272(COD)
A7-0309/2013
T7-0487/2013

Amendment of regulation (EC) No 1082/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a
European grouping of territorial cooperation (EGTC) as
regards the clarification, simplification and improvement of
the establishment and implementation of such groupings

VOSS

2011/0051(COD)
A7-0206/2013
T7-0264/2013

Amendment of Schengen border code and Convention
Implementing the Schengen Agreement
Opinion on legal base

VOSS

2011/0363(NLE)
A7-0119/2013
T7-0471/2013

Nuclear decommissioning assistance programmes in
Bulgaria, Lithuania and Slovakia
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)

BUSOI

2011/0373(COD)
A7-0280/2012
T7-0066/2013

Alternative dispute resolution for consumer disputes and
amending regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Directive on consumer ADR)
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0254(NLE)
A7-0303/2013
T7-0452/2013

Basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure to ionising radiation
Opinion on legal base

VOSS

2011/0380(COD)
A7-0282/2013
T7-0443/2014

European Maritime and Fisheries Fund
Opinion on legal base

VOSS

2011/0435(COD)
A7-0038/2013
T7-0408/2013

Amendment of Directive 2005/36/EC on the recognition of
professional qualifications and of Regulation ... on
administrative cooperation through the Internal Market
Information System
Opinion on legal base

SPERONI

2011/0302(COD)
A7-0021/2013
T7-0463/2013

Connecting Europe Facility SPERONI

2011/0195(COD)
A7-0409/2013
T7-0537/2013

Common Fisheries Policy
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2011/0369(COD)
A7-0396/2013
T7-0519/2013

Justice Programme for 2014-2020 BERLINGUER

2011/0282(COD)
A7-0361/2013
T7-0491/2013

Support for rural development by the European Agricultural
Fund for Rural Development (EAFRD)

VOSS

2011/0153(COD)
A7-0419/2013
T7-0586/2013

Amendment of certain regulations relating to the common
commercial policy as regards the granting of delegated
powers for the adoption of certain measures

SZÁJER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-5&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0572
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-309&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0487
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-206&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-264
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-119&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0471
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-280&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-66
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-303&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-452
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-282&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0443
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-38&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-408
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-21&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0463
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0409&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0537
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0396&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0519
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-361&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0491
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0419&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0586
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2011/0138(COD)
A7-0139/2013
T7-0370/2013

Customs enforcement of intellectual property rights GALLO

2011/0225(NLE)
A7-0385/2013
T7-0574/2013

System for registration of carriers of radioactive materials VOSS

2011/0262(COD)
A7-0249/2012
T7-0480/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Colombia and Peru
Opinion on legal base

VOSS

2011/0263(COD)
A7-0237/2012
T7-0477/2012

Implementation of the bilateral safeguard clause and the
stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement
between the EU and Central America
Opinion on legal base

VOSS

2011/0286(COD)
A7-0163/2012
T7-0288/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 73/2009 as
regards the application of direct payments to farmers in
respect of the year 2013
Opinion on legal base

VOSS

2011/0285(COD)
A7-0203/2012
T7-0316/2012

Amendment of Council regulation (EC) No 1234/2007 as
regards the regime of the single payment scheme and
support to vine-growers
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0436(APP)
A7-0424/2012
T7-0462/2013

Establishing programme "Europe for citizens" for the period
2014-2020
Opinion on legal base

LEHNE

2011/0058(CNS)
A7-0080/2012
T7-0135/2012

Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)
Opinion on legal base

MAŠTÁLKA

2011/0400(NLE)
A7-0407/2012
T7-0469/2013

Research and Training Programme of the European Atomic
Energy Community (014-2020) complementing Horizon
2020 - the Framework Programme for research and
Innovation

BORYS

2012/0341A(COD)
A7-0026/2013

P7_TA(2013)0509

Establishment of an action programme for customs in the
European Union for the period 2014-2020 (CUSTOMS) and
repeal of Decision No 624/2007/EC

VOSS

2012/0011(COD)
A7-0402/2013
T7-0212/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data, and the free movement of such data (General
Data Protection Regulation)

GALLO

2012/0010(COD)
A7-0403/2013
T7-0219/2014

Protection of individuals with regard to the processing of
personal data by competent authorities for the purposes of
prevention, investigation, detection or prosecution of
criminal offences or the execution of criminal penalties, and
the free movement of such data (Directive)

VOSS

2012/0060(COD)
A7-0454/2013
T7-0027/2014

Access of third-country goods and services to the Union’s
internal market in public procurement and procedures
supporting negotiations on access of Union goods and
services to the public procurement markets of third countries

BALDASSARRE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-139&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-370
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0385&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0574
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-480
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-237&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-477
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-163&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-288
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-203&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-316
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-424&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0462
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-80&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-407&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0469
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0509&language=EN&ring=A7-2013-0026
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0212
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0403&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0219
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0454&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0027
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0150(COD)
A7-0196/2013
T7-0354/2014

Framework for the recovery and resolution of credit
institutions and investment firms and amendment of Council
Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC,
2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No
1093/2010

STOYANOV

2012/0146(COD)
A7-0365/2013
T7-0282/2014

Electronic identification and trust services for electronic
transactions in the internal market

MÉSZÁROS

2012/2170(DEC)
A7-0090/2013
T7-0127/2013

2011 discharge: EU general budget, Court of Justice LICHTENBERGER

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law

ZWIEFKA

2012/0193(COD)
A7-0251/2014
T7-0427/2014

Fight against fraud to the Union's financial interests by
means of criminal law
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0237(COD)
A7-0140/2013
T7-0421/2014

Statute and funding of European political parties and
European political foundations

BERLINGUER

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0299(COD)
A7-0340/2013
T7-0488/2013

Gender balance among non-executive directors of companies
listed on stock exchanges

REGNER

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0364(COD)
A7-0315/2013
T7-0245/2014

Union programme to support specific activities in the field
of financial reporting and auditing for the period of 2014-
2020

STOYANOV

2012/0061(COD)
A7-0249/2013
T7-0415/2014

Enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting
of workers in the framework of the provision of services

LEHNE

2012/0074(NLE)
A7-0033/2013
T7-0068/2013

Health protection: Radioactive substances in water intended
for human consumption
Opinion on legal base

LICHTENBERGER

2012/0180(COD)
A7-0281/2013
T7-0056/2014

Collective management of copyright and related rights and
multi-territorial licensing of rights in musical works for on-
line uses in the internal market
Opinion on legal base

VOSS

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on legal base

SPERONI

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0354
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0282
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-90&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-127
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0251&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0427
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0421
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-340&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0488
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0245
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-249&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0415
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-33&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-68
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0281&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0056
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2012/0066(COD)
A7-0131/2013
T7-0417/2013

Amendment of directive 2006/66/EC (placing on the market
of portable batteries and accumulators containing cadmium
intended for use in cordless power tools)
Opinion on delegation of legislative powers

STOYANOV

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products

LEHNE

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on legal base

REGNER

2012/0366(COD)
A7-0276/2013
T7-0160/2014

Approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related
products
Opinion on delegation on legislative powers

STOYANOV

2012/0035(COD)
A7-0015/2013
T7-0039/2013

Transparency of measures regulating the prices of medicinal
products for human use and their inclusion in the scope of
public health insurance systems
Opinion on legal base

SPERONI

2013/0005(NLE)
A7-0342/2013
T7-0479/2013

Agreement between the European Union and the Russian
Federation on drug precursors

ZBIGNIEW

2013/2017(BUD)
Procedure lapsed or

withdrawn
2014 Budget - Mandate for the Trilogue LICHTENBERGER

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member States and of the EU

RAPKAY

2013/0049(COD)
A7-0355/2013
T7-0383/2014

Consumer product safety MAŠTÁLKA

2013/0340(NLE)
A7-0252/2014
T7-0274/2014

Amendment to Council Directive 2009/71/EURATOM of 25
June 2009 establishing a Community framework for the
nuclear safety of nuclear installations

REGNER

2013/0141(COD)
A7-0147/2014
T7-0382/2014

Protective measures against pests of plants
Opinion on legal base

REGNER

2013/0136(COD)
A7-0129/2014
T7-0381/2014

Animal health
Opinion on legal base

REGNER

2013/0202(COD)
A7-0072/2014
T7-0435/2014

Enhanced cooperation between Public Employment Services
(PES)
Opinion on legal base

REGNER

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-131&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-417
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-276&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0160
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-15&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-39
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-342&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0479
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-355&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0383
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0252&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0147&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0382
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0129&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0072&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0435
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0240(NLE)
A7-0105/2014
T7-0373/2014

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking VOSS

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's office REGNER

2013/0408(COD)
Awaiting committee

decision

Procedural safeguards for children suspected or accused in
criminal proceedings

THEIN

2013/0409(COD)
Awaiting committee

decision

Legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty
and legal aid in European arrest warrant proceedings

ZBIGNIEW

2013/0400(CNS)
A7-0243/2014
T7-0275/2014

Common system of  taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States

GERINGER DE
OEDENBERG

2013/0139(COD)
A7-0398/2013
T7-0356/2014

Payment accounts STOYANOV

2013/0280(CNS)
A7-0405/2013
T7-0582/2013

Amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as
regards the French outermost regions and Mayotte in
particular
Opinion on legal base

VOSS

2013/0191(COD)
A7-0425/2013
T7-0591/2013

Amending regulations in the fields of fisheries and animal
health by reason of the change of status of Mayotte with
regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0192(COD)
A7-0399/2013
T7-0589/2013

Amending Directives in the fields of environment,
agriculture, social policy and public health by reason of the
change of status of Mayotte with regard to the Union
Opinion on legal base

VOSS

2013/0189(NLE)
A7-0414/2013
T7-0583/2013

Amendment to Council directive 2010/18/EU because of the
change in status of Mayotte
Opinion on legal base

VOSS

2013/0088(COD)
A7-0031/2014
T7-0118/2014

Community trade mark
Opinion on delegation of legislative powers

MAŠTÁLKA

2013/0185(COD)
A7-0089/2014
T7-0451/2014

Rules governing actions for damages under national law for
infringements of the competition law provisions of the
Member states and of the EU

RAPKAY

2013/0273(NLE)
Awaiting committee

decision

Agreement on Cooperation and Customs Union between the
European Community and its Member States, of the one
part, and the Republic of San Marino, of the other part,
regarding the participation, as a contracting party, of the
Republic of Croatia, following its accession to the EU

REGNER

2013/0407(COD)
Awaiting committee

decision

Strengthening of certain aspects of the presumption of
innocence and of the right to be present at trial in criminal
proceedings

THEIN

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0105&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0373
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0243&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0398&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0356
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0405&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0582
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0425&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0591
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0399&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0589
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0414&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0583
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0031&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0118
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0089&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0451
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Procedure no.
A7 = tabled text

P7 = adopted text
Title Rapporteur

2013/0309(COD)
A7-0190/2014
T7-0281/2014

European single market for electronic communications GALLO

2013/0253(COD)
A7-0478/2013
T7-0341/2014

Uniform rules and procedure for the resolution of credit
institutions and certain investment firms in the framework of
a Single Resolution Mechanism and a Single Bank
Resolution Fund

STOYANOV

2013/0256(COD)
Awaiting committee

decision
EU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) BERLINGUER

2013/0255(APP)
A7-0141/2014
T7-0234/2014

European Public Prosecutor's Office REGNER

2013/0264(COD)
A7-0169/2014
T7-0280/2014

Payment services in the internal market STOYANOV

2013/0024(COD)
A7-0140/2014
T7-0190/2014

Information accompanying transfers of funds ZWIEFKA

2013/0025(COD)
A7-0150/2014
T7-0191/2014

Prevention of the use of the financial system for the purpose
of money laundering and terrorist financing

LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

2014/0002(COD)
Awaiting committee

decision

European network of Employment services workers' access
to mobility services and the further integration of labour
markets

CASTEX

2014/0124(COD)
Awaiting committee

decision

Establishment of a European Platform to enhance
cooperation in the prevention and deterrence of undeclared
work

Awaiting 8th legislative
term for appointment

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0190&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0281
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-0478&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0341
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0141&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0234
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0169&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0280
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0140&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0190
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2014-0150&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0191
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ANNEX III - Codifications

CODIFICATIONS AND RECASTS

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00003
CODIFICATION
Marketing of seed potatoes
COM(2009)0299 - 2009/0080(COD)

16.07.2009 07.10.2009
Replaced by a

recast

00075

CODIFICATION:
Protection of workers from the risks related to exposure to asbestos
at work
COM(2009)0071 - 2006/0222(COD)

09.03.2009
07.10.2009

28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00076
CODIFICATION:
Pure-bred breeding animals of the bovine species
COM(2009)0235 - 2006/0250(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00087
CODIFICATION :
Appliances burning gaseous fuels
COM(2007)0633 - 2007/0225(COD)

13.11.2007 26.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00130
CODIFICATION :
Common  system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2008)0691 - 2008/0206(CNS

20.11.2008
19.10.2009

31.08.2009

Replaced by a
recast:

2010/0387(CNS)

00131
CODIFICATION :
Combat African horse sickness
COM(2008)0697 - 2008/0204(COD)

15.12.2008 04.03.2009
Replaced by a

recast

00132

CODIFICATION :
List of the third countries whose nationals must be in possession of
visas when crossing the external borders and those whose nationals
are exempt from that requirement
COM(2008)0761 - 2008/0225(COD)

09.03.2009 04.03.2009
Replaced by a

recast
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JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
in Plenary

Opinion date Date of adoption
by Committee

Date of
Plenary vote

00136

RECAST :
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment
COM(2008)0809 - 2008/0240(COD)

12.03.2009 26.03.2009
10.11.2009
Geringer

24.11.2010

00138
RECAST :
Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD)

13.01.2009 04.03.2009
31.03.2009
Geringer

19.01.2012

00165
CODIFICATION :
A uniform format for visas
COM(2008)0891 - 2008/0265(COD)

03.02.2009

Proposal
withdrawn by

the Commission
30.07.2011

00166

CODIFICATION :
Principles governing the organisation of veterinary checks on
animals entering the Community from third countries
COM(2008)0873 - 2008/0253(COD)

03.02.2009 28.04.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00274

CODIFICATION :
Setting up a network for the collection of accountancy data on the
incomes and business operation of agricultural holdings in the
European Community
COM(2009)0125 - 2009/0040(CNS)

14.07.2009 04.05.2009
06.10.2009
06.10.2010
Geringer

20.10.2009

00276
CODIFICATION :
Conservation of wild birds
COM(2009)0129 - 2009/0043(COD)

24.03.2009 04.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00291
RECAST :
Combating late payment in commercial transactions
COM(2009)0126 - 2009/0054(COD)

14.09.2009 07.05.2009
17.05.2010
Geringer

20.10.2009

00293
CODIFICATION :
Audiovisual Media Services Directive
COM(2009)0185 - 2009/0056(COD)

14.07.2009 22.06.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature43

JURI/7/ Title of act
Date of

announcement
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00299

CODIFICATION :
General rules for the granting of Community financial aid in the
field of trans-European networks
COM(2009)0113 - 2009/0037(COD)

14.07.2009
12.10.2009
04.11.2009

10.11.2009
Geringer

24.11.2009

00306

CODIFICATION :
Animal health conditions governing intra-Community trade in, and
imports from third countries of, poultry and eggs for hatching
COM(2009)0227 - 2009/0067(CNS)

14.07.2009 09.07.2009
06.10.2009
Geringer

20.10.2009

00354
CODIFICATION :
Introduction of the euro
COM(2009)0323 - 2009/0083(CNS)

PE not consulted
by Council

/

CODIFICATION :
Protection against dumped imports from countries not members of
the European Community
COM(2009)0168 - 2009/0052(CNS)

16.06.2009
PE not consulted

by Council
/

00734

RECAST :
Guidelines for the development of the trans-European transport
network
COM(2009)0391 - 2009/0110(COD)

14.09.2009 24.09.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

0773

RECAST :
Administrative cooperation and combating fraud in the field of
value added tax
COM(2009)0427 - 2009/0118(CNS)

07.10.2009 07.10.2009
10.11.2009
Geringer

05.05.2010

00846

CODIFICATION
Uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods
by road
COM(2009)0446 - 2009/0123(COD)

14.09.2009
Replaced by a

recast
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01144

RECAST :
Establishment of ‘EURODAC’ for the comparison of fingerprints
for the effective application of Regulation (EU) No […/…]
(establishing the criteria and mechanisms for determining the
Member State responsible for examining an application for
international protection lodged in one of the Member States by a
third-country national or a stateless person) and to request
comparisons with EURODAC data by Member States' law
enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes
and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a
European Agency for the operational management of large-scale IT
systems in the area of freedom, security and justice
COM(2009)0342 - 2008/0242(COD)

07.10.2009
19.10.2010

12.10.2009
18.07.2012

10.11.2009
Geringer 12.06.2013

01269
CODIFICATION :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2009)0530 - 2009/0149(COD)

22.10.2009
Replaced by a

recast
2010/0258(COD)

/

01338
CODIFICATION :
Waste statistics
COM(2009)0535 - 2009/0151(COD)

22.10.2009
21.06.2010
Negative
opinion

Replaced by a
recast

01360
CODIFICATION :
Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles
COM(2009)0546 - 2009/0154(COD)

24.11.2009
Replaced by a

recast

01413

RECAST :
Common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

12.06.2013

01496

RECAST :
Minimum standards for the qualification and status of third country
nationals or stateless persons as beneficiaries of international
protection and the content of the protection granted
COM(2009)0551 - 2009/0164(COD)

12.11.2009 23.11.2009
28.01.2010
Geringer

27.10.2011
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01647
CODIFICATION :
Common rules for the allocation of slots at Community airports
COM(2009)0634 - 2009/0176(COD)

24.11.2009
13.07.2010
Negative
opinion

Withdrawn

02789

CODIFICATION :
Procedure for the provision of information in the field of technical
regulations and of rules on Information Society services
COM(2010)0179 - 2010/0095(COD)

07.07.2010
Replaced by a

recast

CODIFICATION :
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council laying down a procedure for the provision of
information in the field of technical regulations and of rules on
Information Society services (codification)
(COM(2013)0932 - C7-0006/2014 - 2010/0095(COD)

13.01.2014 28.02.2014 20.03.2014 15.04.2014

02811

RECAST :
Maximum permitted  levels of radioactive contamination of
foodstuffs and of feeding stuffs following a nuclear accident or any
other case of radiological emergency
COM(2010)0184 - 2010/0098(CNS)

15.06.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

15.02.2011

02875
CODIFICATION :
Freedom of movement for workers within the Union
COM(2010)0204 - 2010/0110(COD)

19.05.2010 08.06.2010
23.06.2010
Geringer

07.09.2010

03243

RECAST :
Revision of the Financial Regulation applicable to the general
budget of the European Union
COM(2010)0260 - 2010/0154(COD)

07.09.2010
Replaced by
procedure

2010/0395(COD)

03375
RECAST :
Marketing of material for the vegetative propagation of the vine
COM(2010)0359 - 2010/0194(COD)

08.07.2010 29.09.2010
Withdrawn
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03636
CODIFICATION :
Mergers of public limited liability companies
COM(2010)0391 - 2008/0009(COD)

07.09.2010 12.10.2010
02.12.2010

MAŠTÁLKA
18.01.2011

03637

CODIFICATION :
Public limited liability companies: coordination of safeguards in
respect of their formation and the maintenance and alteration of
their capital
COM(2010)0388 - 2008/0173(COD)

07.09.2010 12.10.2010

Replaced by a
recast

2011/0011(COD)

03844
RECAST :
Establishing a single European railway area
COM(2010)0475 - 2010/0253(COD)

23.09.2010 15.11.2010
24.05.2011

16.11.2011

03909

CODIFICATION :
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff
belongs
COM(2010)0506 - 2010/0259(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03912

CODIFICATION :
Approximation of the laws of the Member States relating to units of
measurement
COM(2010)0507 - 2010/0260(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

03916
RECAST :
Statistical returns in respect of the carriage of goods by road
COM(2010)0505 - 2010/0258(COD)

07.10.2010 02.12.2010
12.04.2011

Karim
01.12.2011

03918
CODIFICATION :
Permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles
COM(2010)0508 - 2010/0261(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04086

CODIFICATION :
Rear-mounted roll-over protection structures of narrow-track
wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0510 - 2010/0264(COD)

07.10.2010 15.11.2010
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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04392

CODIFICATION :
Roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat
on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors
COM(2010)0610 - 2010/0302(COD)

10.11.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04456

CODIFICATION :
Establishing a system for the identification and registration of ovine
and caprine animals
COM(2010)0635 - 2010/0309(COD)

23.11.2010 08.06.2011

04743

CODIFICATION :
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2010)0691 - 2010/0338(NLE)

03.02.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04783
CODIFICATION :
Structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
COM(2010)0641 - 2007/0206(CNS)

13.12.2010 03.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04798

CODIFICATION :
Installation, location, operation and identification of the controls of
wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0717 - 2010/0348(COD)

18.01.2011 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04861
CODIFICATION :
Braking devices of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0729 - 2010/0349(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011

04883

CODIFICATION :
Operating space, access to the driving position and the doors and
windows of wheeled agricultural or forestry tractors
COM(2010)0746 - 2010/0358(COD)

16.12.2010 19.01.2011
22.03.2011

Karim
11.05.2011
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04888

RECAST :
Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters
COM(2010)0748 - 2010/0383(COD)

18.01.2011 08.03.2011 Zwiefka 10.12.2012

05219

RECAST :
Common system of taxation applicable in the case of parent
companies and subsidiaries of different Member States
COM(2010)0784 - 2010/0387(CNS)

03.02.2011 03.02.2011
22.03.2011

Karim
26.10.2011

05268

RECAST :
Coordination of safeguards which, for the protection of the interests
of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in
respect of the formation of public limited liability companies and
the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent
COM(2011)0029 - 2011/0011(COD)

14.02.2011 05.07.2011
11.10.2011

Lehne 15.11.2011

05594
RECAST :
Deposit Guarantee Schemes
COM(2010)0368 - 2010/0207(COD)

07.09.2010 29.09.2010
22.03.2011

Karim
15.04.2014

05626

CODIFICATION :
Relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their
fitting
COM(2011)0120 - 2011/0053(COD)

24.03.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

25.10.2011

05831

CODIFICATION :
On the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment
COM(2011)0189 - 2011/0080(COD)

10.05.2011 08.06.2011
11.07.2011

Karim
13.09.2011
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06006
RECAST :
Concerning the export and import of dangerous chemicals
COM(2011)0245 - 2011/0105(COD)

10.05.2011 18.07.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

10.05.2012

06228

RECAST :
On common  procedures for granting and withdrawing international
protection
COM(2011)0319 - COM(2009)0554 - 2009/0165(COD)

23.06.2011 18.07.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06230
RECAST :
Standards for the reception of applicants for international protection
COM(2011)0320 - 2008/0244(COD)

23.06.2011 08.08.2011
Lopéz-Istúriz

White
11.10.2011

12.06.2013

06474

RECAST :
On the methods and procedure for making available the traditional,
VAT and GNI-based own-resources and on the measures to meet
cash requirements
COM(2011)0512 - 2011/0185(CNS)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

16.04.2014

06509

RECAST :
On roaming on public mobile communications networks within the
Union
COM(2011)0402 - 2011/0187(COD)

13.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

06977

RECAST :
On the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design
requirements for single-hull oil tankers
COM(2011)0566 - 2011/0243(COD)

29.09.2011 14.10.2011
López-Istúriz

White
22.11.2011

11.06.2012

07645

RECAST :
Markets in financial instruments repealing Directive 2004/39/EC of
the European Parliament and of the Council
COM(2011)0656 - 2011/0298(COD)

15.11.2011
López-Istúriz

White
01.03.2012

15.04.2014
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07753

RECAST :
Proposal for a Council directive on a common system of taxation
applicable to interest and royalty payments made between
associated companies of different Member States
COM(2011)0714 - 2011/0314(CNS)

López-Istúriz
White

01.03.2012
11.09.2012

07933

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of pyrotechnic articles
COM(2011)0764 - 2011/0358(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

22.05.2013

07936

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
electromagnetic compatibility
COM(2011)0765 - 2011/0351(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07939

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of non-automatic weighing instruments
COM(2011)0766 - 2011/0352(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07942

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of simple pressure vessels
COM(2011)0768 - 2011/0350(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07945

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of measuring instruments
COM(2011)0769 - 2011/0353(COD)

30.11.2011 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
6.11.2012

05.02.2014

07948

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and
safety components for lifts
COM(2011)0770 - 2011/0354(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014
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07951

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to the
making available on the market and supervision of explosives for
civil uses
COM(2011)0771 - 2011/0349(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07954

RECAST :
Harmonisation of the laws of the Member States relating to
equipment and protective systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
COM(2011)0772 - 2011/0356(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

07957

RECAST :
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the harmonisation of the laws of Member States relating
to the making available on the market of electrical equipment
designed for use within certain voltage limits
COM(2011)0773 - 2011/0357(COD)

30.11.2011
López-Istúriz

White
26.04.2012

05.02.2014

08025
RECAST :
Allocation of slots at European Union airports
COM(2011)0827 - 2011/0391(COD)

López-Istúriz
White

26.04.2012
12.12.2012

08925

RECAST:
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council laying down the Union Customs Code
COM(2012)0064 - 2012/0027(COD)

11.06.2012
López-Istúriz

White
10.07.2012

11.09.2013

09447

RECAST:
Migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the
second generation Schengen Information System (SIS II)
COM(2012)0081 - 2012/0033(NLE)

22/05/2012
Francesco Enrico

Speroni
10.10.2012

21.11.2012

10174

RECAST:
Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein
COM(2012)0403 - 2012/0196(COD)

14.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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10013
RECAST:
Insurance mediation
COM (2012)0360 - 2012/0175 (COD)

11.09.2012 12.09.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

08690
RECAST:
Classification, packaging and labelling of dangerous preparations
COM(2012)0008 - 2012/0007(COD)

02.02.2012 08.10.2012
Francesco Enrico

Speroni
06.11.2012

16.01.2013

11843
RECAST:
Railway safety. 4th Railway Package
COM(2013)0031 - 2013/0016(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

11947

RECAST:
Interoperability of the rail system within the European Union. 4th
Railway Package
COM(2013)0030 - 2013/0015(COD)

07.02.2013 26.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

26.02.2014

12351

RECAST:
Conditions of entry and residence of third-country nationals for the
purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated
and unremunerated training , voluntary service and au pairing
COM(2013)0151 - 2013/0081(COD)

Francesco Enrico
Speroni

17.09.2013
25.02.2014

12476

RECAST:
Denominations and technical specifications of euro coins intended
for circulation
COM(2013)0184 - 2013/0096(NLE)

Francesco Enrico
Speroni

16.12.2013
15.01.2014

12377

RECAST:
Approximate the laws of the Member States relating to trade marks
COM(2013)0162 - 2013/0089(COD)

17.06.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

25.02.2014

12868

RECAST:
Return of cultural objects unlawfully removed from the territory of
a Member State
COM(2013)0311 - 2013/0162(COD)

24.09.2013
Francesco Enrico

Speroni
05.11.2013

16.04.2014
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13017
RECAST:
Implementation of the Single European Sky
COM(2013)0410 - 2013/0186(COD)

23.10.2013
Francesco Enrico

Speroni
26.11.2013

12.03.2014

13233

RECAST:
Harmonisation of the laws of the Member States relating to making
available on the market of pressure equipment
COM(2013)0471 - 2013/0221(COD)

28.11.2013
Francesco Enrico

Speroni
16.12.2013

15.04.2014
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ANNEX IV - Hearings

HEARINGS & WORKSHOPS

Workshop on Legal aspects of
free and open source software
(FOSS), in the European
Parliament on 9 July 2013.

Rapporteur Eva Lichtenberger
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2009

Brussels I 05.10.2009 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Professor Horatia Muir-Watt, Institut d'Etudes politiques de Paris

Professor Luigi Mari, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Alexander Layton, qc of the Bar of England and Wales

Tadeusz ZWIEFKA

Workshop on copyright - tackling orphan
works and improving access to works for
visually impaired persons

10.11.2009 Karin Pilsäter, Chairman of the Committee on Industry and Trade,
Swedish Parliament

Magnus G. Graner, State Secretary, Swedish Ministry of Justice

Elisabeth Niggemann, Representative of Europeana, Director
General of the German National Library (Deutsche
Nationalbibliothek), Member of the High Level Expert Group on
European Digital Libraries (HLG)

Tarja Koskinen-Olsson, Honorary President of the International
Federation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO),
Member of HLG

Antoine Aubert, European Copyright Policy Counsel, Google

Jean-François Debarnot, Legal Director, 'Institut National de
l'Audiovisuel' (INA), France

Pirjo Hiidenmaa, President of the European Writers' Congress
(EWC)

Mihaly Ficsor, Vice- President of the Hungarian Patent Office

Tilman Lueder, Head of unit 'Copyright and Knowledge-based
Economy', Internal Market and Services Directorate-General,
European Commission

Michael Keplinger, Deputy Director General, World Intellectual
Property Organisation (WIPO)

Christopher Friend, Strategic Objective Leader - Accessibility,
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World Blind Union (WBU), Chair WBU Global Right to Read
Campaign

Francisco Martinez Calvo, Technical Advisor, Section of Culture
and Sports for the Blind, Spanish National Organisation of the
Blind (ONCE), Board Member of Daisy Consortium

Anne Bergman-Tahon, Director of the Federation of European
Publishers (FEP

)

2010

Hearing of the Commissioner-designate
Viviane Reding

12.01.2010

Alternative Investment Funds Managers: how
to regulate best?

27.01.2010 Anthony BYRNE, Deutsche Bank Global co-Head Prime
Brokerage, United Kingdom

Sony KAPOOR, Managing Director, Re-Define (Rethinking
Development, Finance & Environment) - an International Think
Tank, United Kingdom

Evelyn REGNER

Hearing on rights relating to personality, in
particular in relation to defamation, in the
context of private international law,
particularly the Rome II Regulation

28.01.2010 Mr William BENNETT, Barrister at Law, London

Prof. Michael HELLNER, Upssala University

Prof. Dr. Gerhard WAGNER, Bonn University

Dr Jeremy HEYMANN, Université Paris-Est (Paris XII)

M. Jean QUATREMER, Journalist at "Libération".

Diana WALLIS

Tadeusz ZWIEFKA
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Workshop on the proposed regulation on wills
and succession and national law

22.03.2010 William Binchy, Barrister-at-Law, Regius Professor of Laws,
School of Law, Trinity College of Dublin

Eva Lein, Herbert Smith Senior Research Fellow in Private
International Law, British Institute of International and
Comparative Law

Rembert Süß, Rechtsanwalt, Deutsches Notarinstitut (Institute of
German Notaries)

Sara Godechot-Patris, Professor of Law, Université François
Rabelais de Tours

Elisabeth Scheuba, Rechtsanwalt, Lecturer (Succession Law,
Vienna University), Head of Austrian Bar Delegation to the CCBE
(Council of Bar and Law Societies of Europe)

Riitta Leppiniemi, President of the Finnish Bar Association
(Suomen Asianajajaliitto)

Kurt LECHNER

http://www.herbertsmith.com/
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Hearing on digitisation of books and
copyright: does one trump the other?

23.03.2010 Santiago de la Mora, EMEA Print Content Partnerships Director,
Google

Jonathan Nowell, President of Nielsen Book

Bruno Galindo, Spanish writer and spoken word artist

Alban Cerisier, Senior Adviser to the CEO of Gallimard, France

Friederieke Nielsen, spokesperson of Books on Demand GmbH

Françoise Dubruille, Director of the European Booksellers
Federation and International Booksellers Federation

Prof. Alain Strowel, professor at Saint-Louis University (Brussels),
University of Liege and K.U. Leuven

Piotr Marciszuk, President of the Polish Chamber of Books

Rosa Maiello, Italian Library Association

Marielle
GALLO
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Monitoring the application of European Union
law: Evaluation of the Pilot Project

28.04.2010 Prof. Ludwig KRÄMER, former Head of Unit of Environmental
Governance in DG ENVI, visiting professor at the Faculty of Law
in University College, London

Ms Marta BALLESTEROS, Director of Brussels office of
ClientEarth

Eva
LICHTENBERGER
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Workshop on one or more optional
instruments for European contract law

29.04.2010 Evelyne Terryn, Professor at K.U.Leuven University

Jérôme Kullmann, Président Aida France, Professeur à l’Université
Paris Dauphine, Directeur de l’Institut des Assurances de Paris
Helmut Heiss, Professor at the University of Zurich

William Vidonja, Head of Single Market & Social Affairs, CEA,
Brussels

Jean-Paul Coteur, Coordinateur assurances, Test-Achats, Brussels

Workshop on an optional instrument for EU
contract law

27.10.2010 Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, University
of Osnabrück

Leena Linnainmaa, Director of Legal Affairs at the Central
Chamber of Commerce of Finland

Živa Drol-Novak, Slovenian Consumers' Organisation

Thomas Klink, Judge, Regional Court of Stuttgart

Martijn Hesselink, Centre for the Study of European Contract Law,
University of Amsterdam

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Christoph Busch, European Legal Studies Institute, University of
Osnabrück

Martine Behar-Touchais, University of Paris Descartes, Trans
Europe Experts

Monika Jagielska, Judge, Court of Arbitration, Katowice

Eva Lein, British Institute of International and Comparative Law

Ensuring the independence of impact
assessments

27.10.2010 Angelika NIEBLER

Workshop on civil justice: How to facilitate
the life of European families and citizens?

30.11.2010 Melchior Wathelet, Belgium's State Secretary for the Budget,
Migration and Asylum Policy, Family Policy and Federal Cultural
Institutions

Katharina Boele-Woelki, Professor of Private International Law,
Comparative Law and Family Law,  University of Utrecht

Sjef van Erp, Professor of civil law and European private law,

http://www.linkedin.com/companies/k.u.leuven
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Hearing Date Experts Rapporteur

Maastricht European Private Law Institute (MEPLI), Maastricht
University; Deputy-Justice, Court of Appeals ' s-Hertogenbosch

Eva Becker, Lawyer, Junggeburth & Becker, Berlin

Béatrice Weiss-Gout, Chair of the Committee on Family and
Succession Law, The Council of Bars and Law Societies of Europe,
lawyer at the Paris bar

Charles Hyde QC, Barrister, Member of QEB Chambers, London

Maria da Conceiçao Oliveira, Lawyer and Mediator, Council of
Europe expert, Portugal

Arcadio Díaz Tejera, Member of the Senate of Spain

2011

Workshop on harmonisation of insolvency
proceedings at EU level

22.03.2011 Nora Wouters, McKenna Long & Aldridge LLP, Brussels

Anna Maria Pukszto, Salans law firm, Warsaw

Daniel F Fritz, Hermann Rechtsanwälte, representative Deutsche
AnwaltsvereinNeil Cooper,

Zolfo Cooper LLP, London and Life President of Insol Europe

Robert van Galen, NautaDutilh, Amsterdam

Workshop on mediation in civil and
commercial matters : Before and after the EU
mediation directive

23.05.2011 Ferenc Zombor, Deputy State Secretary, Ministry of Public
Administration and Justice

Giuseppe De Palo, President, ADR Center, Italy

Ivan Verougstraete, former President of the Belgian Court of
Cassation

Maciej Bobrowicz,  President of the National Council of Legal
Advisers, President of the Polish Association of Commercial
Mediation

Christian Duve, Partner, Freshfields

Vincent Tilman, Senior Advisor European Affairs with
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Hearing Date Experts Rapporteur

Eurochambres

Andrew Leakey, Partner Stephensons SolicitorsLLP

Bojana Jovin-Hrastnik, District Court Judge and President of the
Council for ADR, Ministry of Justice, Slovenia

Augusta Iannini, Head of the Law Department, Ministry of Justice,
Italy

Margarita Garcia Tomé, Director of the Master
"Mediation",Universidad Pontificia Salamanca, ES.

Bogdan Matei, Lawyer and Mediator, Manager of Craiova
Mediation Center Association, Romania

Tsisana Shamlikashvili, President of the Scientific and
Methodological Centre for Mediation and Law (Russia), Chair of
Subcommittee on ADR and Mediation in the Russian Association
of Lawyers.
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the proposal for a regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the
creation of a European Certificate of
Succession

20.06.2011 Prof. Ludwig Bittner, President of the Austrian Chamber of Civil
Law Notaries

Maître Pascal Chassaing, Notary, Paris, and chair of the working
group on law of succession of the CNUE

Patricia García Mediero, Partner, Avantia Asesoramiento Fiscal y
Legal

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public, Partner with
Russell-Cooke LLP, Chairman – STEP / AETPF EU Committee

Daniel Lehmann, Partner in Rölfs RP Rechtsanwaltsgesellschaft,
Munich, Chairman – STEP / AETPF Germany

Beatrice Puoti-ffiske, Solicitor, Partner with Burges Salmon LLP

Kurt LECHNER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on Smart Regulation 21.06.2011 Sir Stephen Laws QC,First Parliamentary Counsel, Head of the
legal drafters in London and Adviser to the UK government on
legislative matters

Mr Artur Miśkiewicz - Legislator at the Government Legislation
Centre in Poland

Dr Claudio Radaelli - Professor of Political Science, University of
Exeter, UK

Dr Helen Xanthaki - Director of the Sir William Dale Centre for
Legislative Studies at the Institute of

Advanced Legal Studies in London, UK.

Sajjad KARIM
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on a horizontal instrument for
collective redress in Europe?

12.07.2011 Gerard McDermott QC, of the Bar of England and Wales

Mestre Paula Meira Lourenço, Presidente da comissão para a
eficácia das execuções, Lisbon

Dr Anke Sessler, Chief Counsel Litigation, Siemens AG

Malcolm Carlisle, European Justice Forum

Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the proposal for a regulation on
jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and
commercial matters (Brussels I)

04.10.2011 Professor Burkhard Hess, Institut für ausländisches und
internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet, Université Paris X-Nanterre

Dr Jérémy Heymann, Université Paris I - Sorbonne

Professor Ilaria Pretelli, Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”

Alexander Layton QC of the Bar of England and Wales

Florian Horn, partner and attorney at law, Brauneis Klauser Prändl
law firm

Tadeusz ZWIEFKA
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Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on "the threshold of unitary patent
protection in Europe"

11.10.2011 Benoît Battistelli, the President of EPO

Stephen F. Jones, partner and head of the Patents Group at
Baker&McKenzie LLP

Judge Dr. Thomas Kühnen, the Appeals Court of Düsseldorf

Pierre Véron - avocat au Barreau de Paris, professor of the Centre
d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle de l'Université
Robert Schuman de Strasbourg

Prof. Bruno Van Pottelsberghe, Dean, Solvay Brussels School of
Economics and Management, SBS-EM, ULB; and Bruegel

Thierry Sueur, Chairman of BUSINESSEUROPE’s “Patents”
Working Group

Bernhard RAPKAY,
Raffaele
BALDASSARRE,
Klaus-Heiner
LEHNE
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Presentation by the working group on EU
Administrative law of the working document
on state of play and future prospects for EU
administrative law followed by a workshop.

22.11.2011 Dr. Mercedes Fuertes, Catedrática de derecho administrativo,
Facultad de Derecho, Universidad de León

Dr. Melanie Smith, Cardiff Law School, University of Cardiff

Prof; Jacques Ziller, Università degli Studi di Pavia

Luigi
BERLINGUER

2012

Hearing on the proposal for a Common
European Sales Law

01.03.2012 David Hertzell, Law Commissioner for commercial and common
law

Professor Hector MacQueen, Scottish Law Commissioner

Professor Dr. Stefan Leible, University of Bayreuth

Professor Carlo Castronovo, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan

Tina Sommer, Chairman for International Affairs, Federation of
Small Businesses, UK

Dr. Marc Zgaga (German Federation of Buying and Marketing
Groups), Union of Groups of Independent Retailers of Europe

Marc Frilet, Frilet Société d'Avocats

Klaus-Heiner
LEHNE

The European Law Institute 26.03.2012 Sir Francis Jacobs, ELI

Benedicte Fauvarque-Cosson, ELI

Irmgard Griss, ELI

Christiane Wendehorst, ELI

Tobias Schulte in den Bäumen, ELI
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Workshop on civil protection measures 27.03.2012 Nikolay Angelov, judge at the Regional Court of Plovdiv
(Bulgaria)

Vigintas Višinskis, judge at the Appeal Court (Lithuania)

Leticia Mata Mayrand, Fundación ANAR (Spain)

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE

Hearing on "Improving audit quality across
the European Union"

27.03.2012 Liz Murrall, Director, Corporate Governance and Reporting,
Investment Management Association, UK

Philip Johnson, Chairman, Federation of European Accountants
(FEE)

Andrew Brown, Chairman, European Group of International
Accounting Networks and Associations (EGIAN)

Pr. Dr. Theo Siegert, Managing Partner of Haen Carstanjen &
Söhne and member of several audit committees (Deutsche Bank
AG, E.ON AG, Henkel AG & Co. KGaA and Merck KGaA)

Francis Desmarchelier, Financial Affairs Director, Association
Française des Entreprises Privées (AFEP)

Sajjad KARIM

The 1980 Abduction Convention 27.03.2012 Professor Louise Ellen Teitz, First Secretary, Hague Conference on
Private International Law

Eva
LICHTENBERGER
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Workshop on Smart Regulation and EU
Administrative Law : Making the Union more
accessible to citizens

25.04.2012 Vibeke Pasternak Jørgensen, Head of EU law Unit, Danish
Ministry of Foreign Affairs

Pascale Berteloot, Head of Unit "Legal and documentary issues,
consolidation and copyright", Publications Office of the European
Union

William Robinson, Former legal reviser at the Commission, now at
the Sir William Dale Centre for Legislative Studies at the Institute
of Advanced Legal Studies in London

Paul Mollerup, Member of the High Level Group of Independent
Stakeholders on Administrative Burdens ('Stoiber Group')

Dr Stine Andersen, Academic and legal advisor to the Danish
government

Marta Ballesteros, ClientEarth, Law firm

Prof Linda Senden, Utrecht University

Prof Bernardo Giorgio Mattarella, Scuola superiore della pubblica
amministrazione, Rome

Prof emeritus Hans Ragnemalm, Former EUCJ Judge, Chief Justice
of the Supreme Administrative Court of Sweden and Swedish
Parliamentary Ombudsman

Luigi
BERLINGUER,

Sajjad KARIM,

Eva
LICHTENBERGER
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Hearing on the review of the Accounting and
Transparency Directives: the new country by
country reporting requirements

26.04.2012 Steve Manteaw, Chairman of the Publish What You Pay Africa
Steering Committee

Alexander Woollcombe, Acting Brussels Director, ONE

Vicky Bowman, Global Policy Leader, External Affairs, Rio Tinto

Alan McLean, Executive Vice-President Tax, Shell

Klaus-Heiner
LEHNE,

Arlene
MCCARTHY
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Hearing on the legal aspects of public
procurement and procurement by entities
operating in the water, energy, transport and
postal services sectors

30.05.2012 Martina Beneventi, Director of the Legal Service, Italian Public
Procurement Agency

Eva Sveman, Swedish Association of Local Authorities and
Regions

Kathleen Walker-Shaw, European Officer, GMB - Britain's General
Union

Alessandra Fratini, PostEurop, Public Procurement WG Chair

Giuseppe
GARGANI
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Workshop on Common European Sales Law
(CESL)

31.05.2012 Martijn HESSELINK, University of Amsterdam, Netherlands

Ms Ursula PACHL, BEUC

Ms Tiziana POMPEI, UnionCamere, Italy

Mr Gerard Patrick McMEEL, Guildhall Chambers, United
Kingdom

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on the Common European Sales
Law (CESL): Remedies

19.06.2012 Prof. Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück, Germany

Prof. Marco Loos, University of Amsterdam, Netherlands

Dora Szentpaly-Kleis, UEAPME, Brussels

Anne-Laure Constanza, Envie de Fraises, on behalf of the French
Business Confederation (MEDEF)

Alice Wagner, AK Wien

Burghard Piltz, German Bar

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE

Workshop on Common European Sales Law
(CESL): Restitution and Prescription

10.07.2012 Prof. Christiane Wendehorst, University of Vienna, Austria

Prof. Antoni Vaquer, University of Lleida, Spain

Luigi
BERLINGUER
Klaus-Heiner
LEHNE
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The proposed Statute for a European
Foundation

26.11.2012 Rosa Gallego, Chair of DAFNE, the Donors and Foundations
Networks in Europe, Madrid

Francis Charhon, Chair of the European Foundation Centre (EFC)
Advocacy Committee, Paris

John Riches, Partner at Withers Bergman LLP, London

Professor Achim Seifert, Faculty of Law, Friedrich-Schiller-
University Jena

Fernando Moreno Cea, Foundation for Social Studies and Analysis
(FAES), Madrid

Evelyn REGNER
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The proposal for a Common European Sales
Law: taking stock after a year

27.11.2012 Professor Symeon Symeonides, Cyprus Council Presidency

Lord Bowness, Chair of the Legal Affairs and Consumer Protection
Sub-Committee, UK House of Lords

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CES

The Right Honourable Sir John Thomas, President of the Queen's
Bench Division, UK, Chair of the Working Party of the European
Law Institute on a Common European Sales Law

Professor Verica Trstenjak, Advocate-General of the Court of
Justice

Professor Hans Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Professor Martine Behar-Touchais, University Paris I

Professor Patrick Sensburg, Chair of the Sub-Committee on
European Law, German Bundestag

Professor Stefan Vogenauer, Professor of Comparative Law at the
University of Oxford and Fellow of Brasenose College

Hanne Melin, Ebay

Francesco Sciaudone, Grimaldi e Associati

Bernd Krieger, European Consumer Centre Germany

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Civil Law and Justice: Do EU
citizens enjoy free movement?

23.01.2013 Professor Koen Lenaerts, Vice-President of the Court of Justice of
the European Union

Alan Shatter, Minister for Justice and Equality, Ireland

Professor Xandra Kramer, Department of Private International and
Comparative Law at the Erasmus University, Rotterdam

Nick Bozeat, ICF GHK, Birmingham

Dr Stephan Prayer, Notary, Gesellschaft für Mediation im Notariat,
Vienna

Professor Ansgar Staudinger, Bielefeld University, Faculty of Law

Jenny Papettas, PhD candidate and postgraduate teaching assistant,
University of Birmingham

Professor Burkhard Hess, Director, Max Planck Institute
Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural
Law

Dr Albin Dearing, European Union Agency for Fundamental
Rights, Vienna

Laurence Brunet, London School of Economics

Carlos de Melo Marinho, Judge in the Court of Appeal, Lisbon

Phillipe Lortie, First Secretary, Maja Groff, Senior Legal Officer,
Hague Conference on Private International Law

Richard Frimston, Solicitor, Russell-Cook Solicitors, Member of
the Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Aude Fiorini, Dundee Law School

Senator Katherine Zappone, Houses of the Oireachtas

Dr Mariolina Eliantonio, Associated Legal Advisor, Milieu,
Brussels

Duncan Macniven, President, The International Commission on
Civil Status, former Registrar General for Scotland

Dr Bojana Zadravec, Vice-President of European Association of
Registrars

Antonio LÓPEZ-
ISTÚRIZ WHITE,

Antonyia
PARVANOVA
(FEMM)
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Collective management of copyright and
related rights: Towards a viable solution

18.03.2013 Jean Martin, author of the Report on governance and transparency
of collecting societies commissioned by the French Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique

Dr. Tobias Holzmüller, General Counsel, GEMA

(Society for Musical Performing and Mechanical Reproduction
Rights)

Janine Lorente, Chair of the Board of Directors, SAA (Society of
Audiovisual Authors)

Wes Himes, Director, EDiMA (European Digital Media
Association)

Declan Rudden, Director of Distribution and IT, IMRO (Irish
Music Rights Organisation)

Peter Marx, Rights Agency Ltd (RAL)

Bogusław Pluta, Director of ZPAV (The Polish Society of the
Phonographic Industry) and Jerzy Badowski, Deputy Director
General of ZAIKS (Polish Society of Authors and Composers)

Thierry Desurmont, Deputy Director General and Legal Director of
SACEM (Society of Authors, Composers and Music Publishers)

Olivia Regnier - Director, European Office & European Regional
Counsel of IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry)

Nicola Frank - Head of European Affairs of EBU (European
Broadcasting Union)

Petra Hansson - Associate General Counsel for content and
distribution of SPOTIFY

Kelvin Smits, Director, Younison

Pierre Gerard, Managing Director, Jamendo

Kostas Rossoglou - Senior Legal Officer of BEUC (European
Consumer Organisation)

Marielle GALLO
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Proposal for a Common European Sales Law:
work in progress

19.03.2013 Dora Szentpaly-Kleis, Legal Adviser, UEAPME, European
Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

Ursula Pachl, Deputy Director General, BEUC, The European
Consumer Organisation

Léon Mölenberg (Senior Policy Consultant – Legal Counsellor,
Thuiswinkel.org), Ecommerce Europe

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Chair of the European
Private Law Committee of the CCBE, Council of Bars and Law
Societies of Europe

Professor Hugh Beale, Professor of Law, University of Warwick

Klaus-Heiner
LEHNE, Luigi
BERLINGUER
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Workshop on gender balance 20.03.2013 Zubia Hawcroft, Director (EMEA), MSC Headhunting

Dr. Elaine Dewhurst, Lecturer in Law, University of Manchester

Dr Kim Peters, University of Exeter

Sylvia Walby, UNESCO Chair in Gender Research, Lancaster
University, UK

Reform of the Court of Justice of the
European Unionµ

24.04.2013 Vassilios Skouris, President of the Court of Justice

Maura McGowan QC, Chairman of the Bar of England and Wales

Michael Patchett-Joyce, Barrister, Outer Temple Chambers,
London

Alexandra THEIN



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature79
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The law protecting children in Europe and
worldwide: Provisions facilitating adoptions
and resolving abductions

25.04.2013 Laura Martínez-Mora, Hague Conference on Private International
Law

Dr Jinske Verhellen, University of Gent

Prof Louise Ellen Teitz, Hague Conference on Private International
Law

Alexandra THEIN,
Eva
LICHTENBERGER

The operation of the article 255 panel for the
screening of candidates for appointment to the
courts of the European Union

30.05.2013 Jean-Marc Sauvé, President of the Article 255 Panel

Ana Palacio, Member of the panel

Alexandra THEIN

Interparliamentary meeting with national
parliaments on civil and criminal law

20.06.2013 David STANTON, Chair of the Joint Committee on Justice,
Defence and Equality of the Irish Houses of the Oireachtas

Agustín DIAZ DE MERA, MEP

Lord HANNAY OF CHISWICK, Chair of the EU Sub-Committee
F - Home Affairs, Health and Education of the UK House of Lords

Dietrich NEUMANN, Head of business corporate services Europol

Peter HUSTINX, European Data Protection Supervisor

Françoise LE BAIL, Director-General for Justice in the European
Commission

Cecilia MALMSTRÖM, EU Home Affairs Commissioner

Marietta KARAMANLI, Vice-Chair of the European Affairs
Committee of the French National Assembly

Carlos ZEYEN, Vice-President of Eurojust

Giovanni KESSLER, Director General of OLAF

Holger MATT, Chair of the European Criminal Bar Association

Tadeusz ZWIEFKA, MEP

Alexandra THEIN, MEP

Kurt LECHNER, former Member of the Committee on Legal
Affairs, Rapporteur for the Successions Regulation

Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR
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Aude FIORINI, University of Dundee

Ruud WINTER, Senior Coordinating Vice-President of the
Administrative High Court for Trade and Industry in the
Netherlands

Luis PEREIRA, Secretary General of the European Judicial
Training Network

Emmanuel CRABIT, Head of Unit DG Justice

Public hearing on the Trademarks package 08.07.2013 Mr António Campinos, President of OHIM

Dr Christoph Ernst - Deputy Director General, Federal Ministry of
Justice of Germany

Ms Susanne Ås Sivborg - President and Director General Swedish
Patent and Registrations Office

Ms Dawn Franklin, European Brands Association (AIM) -
Chariman of Trade Mark Committee

Mr José Monteiro - Senior legal director L'Oréal

Cecilia
WIKSTRÖM
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Workshop on Legal aspects of free and open
source software

09.07.2013 Professor Eben Moglen, Columbia Law School

Patrice-Emmanuel Schmitz, Developer of the EUPL

Avv. Carlo Piana, Lawyer

Professor Lawrence Lessig, Harvard Law School

Rishab Ghosh, UNU-MERIT

Jutta Kreyss, Landeshauptstadt München

Interparliamentary Committee Meeting on
"The proposal for a Common European Sales
Law: the way forward"

10.07.2013 Françoise Le Bail, Director General, DG Justice, European
Commission

Juozas Bernatonis, Lithuanian Minister of Justice

Julius Sabatauskas, Chair of the Committee on Legal Affairs,
Seimas of the Republic of Lithuania

Pauliine Koskelo, President, Supreme Court of Finland

Professor Schulte-Nölke, University of Osnabrück

Sir John Thomas/Christiane Wendehorst, European Law Institute

Professor Elise Poillot, University of Luxembourg

David Hertzell, Law Commission, UK

Diana Wallis, former Vice-President of the European Parliament
and co-Rapporteur on CESL

Klaus-Heiner
LEHNE and Luigi
BERLINGUER
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Private copying levies 17.09.2013 José Antonio Suárez, EGEDA

Alain Chamfort

Irena Bednarich, Digital Europe

Xavier Blanc, AEPO-ARTIS

Kostas Rossoglou, BEUC

Françoise CASTEX
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Implementation of the Unitary Patent
Package: State of play

05.11.2013 Pierre Delsaux, Deputy Director General, DG MARKT

Jerome Debrulle, Chair of the Select Committee

Margot Froehlinger, European Patent Office

Paul van Beukering, Chair of the Preparatory Committee of the
Unified Patent Court

Johannes Karcher, Coordinator of the Legal Framework Group of
the Unified Patent Court

Winfried Tilmann, member of the Drafting Committee of the Rules
of Procedure

Thierry Sueur, BusinessEurope

Bernhard RAPKAY
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Workshop on judicial training "The training of
legal practitioners: teaching EU law and
judgecraft"

28.11.2013 Viviane Reding, Vice-President of the European Commission

Judge Antonio Tizzano, President of the First Chamber of the Court
of Justice

Reinier van Zutphen, Dutch Network of Court Coordinators for
European law

Rosa Jansen, the Dutch Training and Study Centre for the Judiciary

Valerio Onida, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Fernando de Rosa Torner, Vicepresident of the CGPJ - Consejo
General del Poder Judicial

Xavier Ronsin, Director of the École Nationale de la Magistrature

Edith Van Den Broeck, The Belgian Institut de Formation
Judiciaire (IFJ)

Wojciech Postulski, Head of the International Cooperation
Department.

Katalin Kiszely, Deputy State Secretary

for EU and International Judicial Cooperation

Dr. Rainer Hornung, Director of The Deutsche Richerakademie

Wolfgang Heusel, Director  of The European Law Academy (ERA)

Professor Jeremy Cooper

Jonathan Goldsmith, Secretary General of the Council of Bars and
Law Societies of Europe (CCBE)

Amélie Leclercq, Project leader, EIPA

Judge John Phillips, Director of Studies for the Courts’ Judiciary -
UK Judicial College

Gracieuse Lacoste, former member of the CSM and of the Working
Group of the European Network of Councils of the Judiciary

Prof. Guido Neppi Modona, Substitute Member of the Venice
Commission, Council of Europe

Stéphane Leyenberger, Head of the Division for the independence
and efficiency of justice, CEPEJ

Emmanuel Crabit, DG Justice, European Commission

Luigi
BERLINGUER
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EU law on successions and the protection of
vulnerable adults

11.02.2014 Kurt Lechner, Notary, rapporteur for the Successions Regulation

Karen Vandekerckhove, DG Justice, European Commission

Filip Switala, DG Taxation and Customs Union, European
Commission

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Professor Paul Lagarde, University of Paris I (emeritus), 2011
laureate of the Hague Prize for International Law

Richard Frimston, Solicitor and Notary Public in London

Klaus-Heiner
LEHNE
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Regulatory coherence and the implementation
of EU law in the context of  the Transatlantic
Trade and Investment Partnership

11.02.2014 Mr Joseph Burke, Regulatory, Trade and Consumer Affairs
Officer,United States Mission to the European Union, Brussels

Mr James R.M. Killick,,Partner, White and Case, Brussels

Mr Dirk Vantyghem, Director International Affairs

Eurochambres, Brussels

Dr Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor of EU Law & Risk
Regulation, Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris)

Françoise CASTEX
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ANNEX V - Delegations

DELEGATIONS

Delegation to China on 28-31st October 2013

Raffaele Baldassarre (chair), Tadeusz Zwiefka,
Marielle Gallo, Cecilia Wikström, Sajjad Karim,
Eva Lichtenberger, Bernhard Rapkay, Francesco
Enrico Speroni; from the political groups,
Franziska Neher, Corina Daniela Popa, Ramona
Ionela Ivan, Francesca Beltrame, Marco
Campomenosi; from the Secretariat Robert Bray
and Magnus Nordanskog
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Place Date Subject Participants

2009

Stockholm, Sweden 15-17.07.2009 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY, Secretariat of the Committee

Stockholm, Sweden 24-25.09.2009 Meeting with chair/members of the committees of the
Swedish Parliament

Meeting with Ms Beatrice Ask, Minister for Justice

Meeting with Justices of the Supreme Court

Meeting with the Parliamentary Ombudsman

Meeting with judges of the Svea Court of Appeal,
Division 2

Meeting with the Swedish Copyright Society and the
Confederation of Swedish Enterprise

Sebastian Valentin BODU, EPP

Tadeusz ZWIEFKA, EPP

Luigi BERLINGUER, S&D

Christian ENGSTRÖM, GREENS

Alexandra THEIN, ALDE

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Ewa WOJTOWICZ, Secretariat of the
Committee

Francesca BELTRAME, GREENS,
Advisors of the political groups

Ursa PONDELEK, ALDE, Advisor of the
political groups

Franscesco CERASANI, S&D, Member’s
assistant

2010

Toledo, Spain 21-22.01.2010 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Maria-José MARTINEZ-IGLESIAS,
Secretariat of the Committee

Luxembourg,
Luxembourg

23.02.2010 Visit to the Court of Justice Klaus-Heiner LEHNE,

Diana WALLIS,

Evelyn REGNER,

Sebastian Valentin BODU,

Tadeusz ZWIEFKA

Bernhard RAPKAY,

Françoise CASTEX
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Place Date Subject Participants

Marielle GALLO,

Lidia Joanna GERINGER DE
OEDENBERG,

Gerald HÄFNER,

Alexandra THEIN,

Zbigniew ZIOBRO,

Jan Philipp ALBRECHT,

Sajjad KARIM

Maria-José MARTINEZ IGLESIAS,

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Elfriede KRETSCHMER,

Ewa WOJTOWICZ,

Christian PENNERA,

Ezio PERILLO,

Ulrich RÖSSLEIN,

Julia FELDMANN (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts/ALE)

Regina O`CONNOR (ALDE)

Jacek CZABANSKI (ECR)

Rebecca AMORENA

Madrid, Spain 04-05.03.2010 Meeting with the Spanish Minister of Justice, Mr
Francisco Caamaño Domínguez

Meeting at the Congreso de los Diputados

Meeting at the Consejo General de la Abogacía Española
(National Council of Spanish Bars)

Meeting with the Consejo General del Poder Judicial
(General Council for the Judiciary)

Meeting with the main Spanish copyright management
societies

Raffaele BALDASSARRE (EPP)

Sebastian Valentin BODU (EPP)

Marielle GALLO (EPP)

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (EPP)

Antonio MASIP HIDALGO (S&D)

Alexandra THEIN (ALDE)

Sajjad KARIM (ECR)

Francesco Enrico SPERONI (EFD)
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María José MARTINEZ IGLESIAS

Leticia ZULETA DE REALES

Madrid, Spain 20.05.2010 Meeting of the Heads of JHA Committee of the national
parliaments of the Member States and of the Head of the
Legal Affairs Committee of the European Parliament

Sebastian Valentin BODU, Vice-president

The Hague, the
Netherlands

02.06.2010 Attendance to The Hague Conference

Discussion with Secretary General Mr. J.H.A. (Hans)
Van Loon

Visit to Eurojust

Visit to International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia

Luigi BERLINGUER

Diana WALLIS

Toine MANDERS

Alexandra THEIN

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Leticia ZULETA DE REALES

Tomasz BAŃKA
Regina O'CONNOR

Kim BOGTE

Mélodie BAILLIF

Diarmuid LAFFAN

Eleni MANARIDOU

Washington D.C.,

The United States of

28.09-01.10.2010 Regulatory, impact assessment and copyright visit Klaus-Heiner LEHNE,

Evelyn REGNER,
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America Visit to The George Washington University Regulatory
Studies Center

Visit to The Office of Information and Regulatory
Affairs (OIRA)

Meeting with Cass Sunstein

Michael Fitzpatrick, Deputy

Victoria Espinel, IP Enforcement Coordinator

Meeting with Congresswoman Zoe Lofgren, Member,
House Judiciary Committee

Congressman Lamar Smith, Ranking Member

House Judiciary Committee

David Whitney, Counsel for Copyright & IP Sub-
Committee

Richard Hertling, Legislative Director

U.S. Copyright Office

Meeting with Maria Pallante, Associate Register for
Policy and International Affairs

U.S. Chamber of Commerce

Meeting with David Hirschmann, President and CEO,
Global IP Center

Meeting with Rick Cotton, Chair of the Board, Global IP
Center, Executive Vice-President and General Counsel at
NBC Universal

Meeting with Gina Vetere, Senior Director Global IP
Center

Meeting with Steven Tepp, Senior Director, Global IP
Center

Meeting with Bill Kovacs, Senior Vice-President,
Environment, Technology & Regulatory Affairs

Meeting with Sean Heather, Executive Director, Global
Regulatory Cooperation Project

Marielle GALLO,

Angelika NIEBLER,

Bernhard RAPKAY,

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Sajjad KARIM,

Barbara WEILER,

Robert BRAY

Jan TYMOWSKI

Danai PAPADOPOULOU

Boglarka BOLYA

Matilda SISATTO

Regina O'CONNOR

Francesca BELTRAME

Cameron SMITH

Ouarda BENSOUAG
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Congressional Budget Office

Meeting with Congressman Rick Boucher, Chairman
Sub-Committee on Communications, Technology and
the Internet, House Energy & Commerce Committee and
Member, Sub-Committee on Courts and Competition
Policy, House Judiciary Committee

Google

Meeting with Fred von Lohmann, Senior Copyright
Counsel

Congressional Research Service (CRS)

Meeting with Curtis Copeland, Specialist in American
National Government, Executive Branch Operations
Section,Government and Finance Division and Brian
Yeh, Legislative Attorney Business Section, American
Law Division

U.S. Senate

Meeting with Amber Cottle, Staff of Senator Max
Baucus, Chairman, Senate Finance Committee

Motion Picture Association of America (MPAA)

Meeting with Anissa Whitten, Vice-President for
International Affairs and Trade Policy

Meeting with Greg Frazier, Executive Vice-President
and Chief Policy Officer

Meeting with Jane Saunders, Senior Vice President
Rights Management Policy & Relations

Meeting with Fritz Attaway, Executive Vice President
Special Policy Advisor

Meeting with Dede Lea, Paramount/Viacom, EVP
Government Relations

Meeting with Stacey Dansky, Paramount/Viacom,
Director Government Relations

Meeting with Chris Israel, PCT Government Relations
(representing Paramount), Co-Founder and Managing
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Partner

Meeting with David Green, NBC Universal, Senior
Counsel for Public Policy Development

Meeting with Janet O’Callaghan, Fox/Newscorp,
Director Government Relations

Meeting with Alicia Smith, Smith-Free Group
(representing Sony)

Meeting with Kathy Garmezy, Associate Executive
Director for Government and International Affairs of the
Directors Guild of America (DGA),

Meeting with Scott Harbinson, International
Representative of the IATSE (International Alliance of
Theatrical Stage Employees, Moving Picture
Technicians, Artists and Allied Crafts of the United
States, Its Territories and Canada)

Meeting with Tom Carpenter, General Counsel/Director
of Legislative Affairs at the American Federation of
Television and Radio Artists (AFTRA)

Meeting with Nancy Fox, National Director of Policy
and Strategic Planning at the Screen Aactors Guild (NY
Branch)

EU/EPLO Office

Meeting with Paul Aiken, Executive Director, The
Authors' Guild

Government Accountability Office (GAO)

Meeting with Timothy P. Bowling, Chief Quality
Officer, Denise Fantone, Director, Strategic Issues,
Andre Levine, Senior Attorney, Regulatory Issues

Budapest, Hungary 06-07.12.2010 Meeting with Enikő Győri, Minister of State for
European Affairs, Ministry for Foreign Affairs

Lunch with Members of the Hungarian National

Klaus-Heiner LEHNE

József SZÁJER

Marielle GALLO
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Assembly

Meeting and reception with the Budapest Bar
Association (Budapesti Ügyvédi Kamara), László Réti -
President

Meeting with the Hungarian Patent Office, Mihály
Ficsor, Vice-President responsible for legal affairs

Meeting with László Parragh, President of the Hungarian
Chamber of Commerce and Industry

ELTE Bibó István Szakkollégium, Zoltán Pozsár-
Szentmiklósy - Director

Pázmány Péter Catholic University (PPKE), Faculty of
Law, Marcell Szabó - Head of EU Affairs,

Working lunch with Zoltán Cséfalvay, Minister of State
for Strategic Affairs, Ministry of National Economy

Alexandra THEIN

Gerald HÄFNER

María-José MARTÍNEZ-IGLESIAS

Ewa WOJTOWICZ

Zsuzsanna HERCZEG, Assistant to Mr
SZÁJER

Georgios MAVROS, Assistant to Mrs
GALLO

Boglarka BOLYA

Corina POPA

Regina O'CONNOR

2011

León, Spain 27-28.04.2011 Conference on EU administrative law: state of play and
future prospects

Eva LICHTENBERGER

Francesco Enrico SPERONI

Maria José MARTINEZ IGLESIAS

Edouard DIRRIG

Danai PAPADOPOULOU

Franziska NEHER

Melanie KOELLER

Francesca BELTRAME

Valeria GHILARDI

Düsseldorf, Germany 24-25.05.2011 Visit to the patent court in Düsseldorf and to attend some
patent proceedings

Klaus- Heiner LEHNE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Sebastian Valentin BODU
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Françoise CASTEX

Christian ENGSTRÖM

Susanne KNÖFEL

Ewa WOJTOWICZ

Andrea LASKAVA

Corina Daniela POPA

Erik JOSEFSSON

Cameron SMITH

Warsaw, Poland 16-17.06.2011 Preparation for the Polish Presidency in the second half
of 2011

Meeting with the Undersecretary of State Mr Igor
Dzialuk

Meeting with the Civil Law Codification Commission

Meeting with representatives of the Ministry of
Economy, the Patent Office and the Ministry of Culture

Meetings with the Committees of the Sejm and Senat of
the Republic of Poland (respectively, the Lower and the
Upper Chamber of the Polish Parliament)

Meeting with the Social Council for Alternative Methods
of Dispute Resolution

Raffaele BALDASSARRE

Piotr BORYS

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Bernhard RAPKAY

Lidia Joanna GERINGER OEDENBERG

Gerald HÄFNER

Zbigniew ZIOBRO

Robert BRAY

Ewa WOJTOWICZ

Jacek CZABAŃSKI
Georgios MAVROS

Zofia ULATOWSKA

Sopot, Poland 18-19.07.2011 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Tadeusz ZWIEFKA

Ewa WOJTOWICZ
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Karlsruhe, Germany 15.09.2011 Visit to the Federal Constitutional Court in Karlsruhe
and to meet for an exchange of views with the President
and Members of the Court

Kurt LECHNER

Klaus-Heiner LEHNE

Evelyn REGNER

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Gerald HÄFNER

Christian PENNERA

Susanne KNÖFEL

Franziska NEHER (EVP)

Georg BECKER

Alicante, Spain 17.10.2011 Visit to OHIM in Alicante António MASIP HIDALGO

Cecilia WIKSTRÖM

Magnus NORDANSKOG

Leticia ZULETA DE REALES

Cameron SMITH

Daniel SJÖBERG

Warsaw, Poland 09-10.11.2011 Conference on "European Contract Law - unlocking the
internal market potential for growth

Klaus-Heiner LEHNE

Copenhagen, Denmark 24-25.11.2011 Preparation for the Danish Presidency in the first half of
2012

Meeting with Mr Uffe Elbæk, Minister for Culture

Meeting with Mr Nicolai Wammen, Minister for
European Affairs

Meeting with the Legal Committee of the Danish
Parliament

Meeting with the Danish Patent and Trademark Office

Meeting with the European Committee of the Danish
Parliament

Meeting with Carlsberg Breweries A/S

Marielle GALLO

Sebastian Valentin BODU

Bernhard RAPKAY

Luigi BERLINGUER

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Françoise CASTEX

Eva LICHTENBERGER

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG
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Meeting with the Confederation of Danish Industry (DI)

Meeting with Mr Morten Bødskov, Minister for Justice

meeting with Ole Sohn, Minister for Business and
Growth

2012

Copenhagen, Denmark 22-23.03.2012 Conference on Collective Redress Evelyn REGNER

Nicosia, Cyprus 16-18.07.2012 Preparing for the Cypriot Presidency in the second half
of 2012

Meeting with Audit office of the Republic of Cyprus

Joint Meeting with Members of the Standing Committee
on Legal Affairs and the Committee on Institutions,
Values and the Ombudsman

Meeting with the Minister of Justice, Mr Loukas
LOUKA

Meeting with members of the Cyprus Bar Association

Meeting with senior Cypriot judges from the Supreme
Court

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Cecilia
WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Jiří MAŠTÁLKA
Magnus NORDANSKOG

Alexander KEYS

Nicosia, Cyprus 23-24.07.2012 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Evelyn REGNER

Robert BRAY

Nicosia, Cyprus 23-24.09.2012 Conference of Justice and Home Affairs Committee
Chairs (COHAC)

Evelyn REGNER

2013

Dublin, Ireland 16-18.01.2013 Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Robert BRAY
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Luxembourg,
Luxembourg

17.01.2013 Visit to the Court of Justice Alexandra THEIN

Zagreb, Croatia 28-29.01.2013 Information exchange and cooperation programme:

Workshop in the Croatian Parliament (Sabor) on
Scrutiny procedures of EU legislation and policies in the
national Parliaments

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Strasbourg, France 23.05.2013 Visit to the European Court of Human Rights Sebastian Valentin BODU (EPP)

Giuseppe GARGANI (EPP)

Gerald HÄFNER (V)

Axel VOSS (EPP)

Eva LICHTENBERGER (Verts)

Alexandra THEIN (ALDE)

Françoise CASTEX (S&D)

Cecilia WIKSTRÖM (ALDE)

Margarethe RICHTER

Michael BOLLMANN

Daniel SJOBERG

Franziska NEHER (EPP)

Corina POPA (S&D)

Francesca BELTRAME (Verts)

Melanie KÖLLER (S&D)

Regina O'CONNOR

Robert BRAY

Sonata JOCAITE

Silvia JURIGOVA

Alexander KEYS

Magnus NORDANSKOG

Susanne KNÖFEL

Leticia ZULETA DE REALES ANSALDO
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Vilnius, Lithuania 16-18.07.2013 Preparing for the Lithuanian Presidency in the second
half of 2013

Meeting with President of the Republic of Lithuania Ms
Dalia Grybauskaitė
Meeting with Mr Juozas Bernatonis, Minister of Justice

Meeting with Mr Evaldas Gustas, Minister of Economy

Meeting with Mr Vytautas Leškevičius, Vice-minister of
Foreign Affairs

Visit to the Lithuanian Parliament (Seimas)

Meeting with Mr Šarūnas Birutis, Minister of Culture
Informal meeting of ministers for justice and home
affairs

Klaus-Heiner LEHNE

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Raffaele BALDASSARRE

Antonio MASIP HIDALGO

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Sajjad KARIM

Francesco Enrico SPERONI

Dimitar STOYANOV

Corina Daniela POPA

Boglarka BOLYA

Susanne KNÖFEL

Robert BRAY

Beijing, China 28-31.10.2013 Visit to China

Meeting with the National People's Congress

Meeting with the Supreme People's Court

Meeting with the State Administration of Industry and
Commerce

Meeting with the European Union Chamber of
Commerce

Meeting with the Beijing Arbitration Commission

Meeting with the Quality Brands Protection Committee

Meeting with the Ministry of Commerce

Meeting with the Ministry of Finance

Meeting with the Music Copyright Society of China

Meeting with the State Intellectual Property Office

Raffaele BALDASSARRE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Cecilia WIKSTRÖM

Sajjad KARIM

Eva LICHTENBERGER

Bernhard RAPKAY

Francesco Enrico SPERONI

Franziska NEHER (EPP)

Corina Daniela POPA

Ramona Ionela IVAN

Francesca BELTRAME

Marco CAMPOMENOSI
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Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG

2014

Athens, Greece 23-24.01.2014 Informal Meeting of the Justice and Home Affairs
Council

Jose Manuel DE FRUTOS GOMEZ

Robert BRAY

Athens, Greece 26-28.03.2014 Visit to Greece

Meeting with the Minister of Justice, Transparency and
Human Rights, Mr Charalambos ATHANASSIOU

Meeting with Members of the Standing Committee on
Public Administration, Public Order and Justice

Meeting with Members of the Hellenic Notary
Association

Meeting with Members of the Conference of Presidents
of the Greek Bar Associations

Meeting with Members of the Union of Judges and
Prosecutors of Greece

Sebastian Valentin BODU

Alajos MÉSZÁROS

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Alexander KEYS

Boglárka BÓLYA (EPP)

Miriam SCHÖPS (ALDE)
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ANNEX VI - Studies

Publications Catalogue - 2004-2009 / 6th Legislative Period - Policy Department C
(AFCO, FEMM, LIBE, JURI, PETI)

PE 419.598 EN 15-06-2009

Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European
Parliament

This handbook provides the Committee on Legal Affairs with a practical tool aimed at
simplifying its tasks when verifying the credentials of the newly elected Members of the
European Parliament, when ruling on the validity of their mandate or when considering
requests for the waiver or defence of parliamentary immunity. The handbook is intended for
internal use only and does not purport to be an exhaustive study on the incompatibilities and
immunity of the Members

PE 419.602 EN 15-06-2009

The Potential Impact of the Consumer Rights Directive on Member States’ Contract
Law - Side Effects on Member States’ General Contract Law or General Sales Law
This study identifies and analyses the side effects that the "full harmonisation approach" of
the proposed Consumer Rights Directive could have on national general contract laws or
general sales laws. In particular, the study analyses the reasons for side effects of the
proposed directive and provides concrete examples of such effects on national contract laws.
Furthermore, it contains recommendations on possible action to be undertaken in order to
avoid unwanted side effects.

PE 419.606 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World? An Introduction to the New
Hungarian Legislation on Orphan Works

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. This paper is intended to give a
brief overview of the relevant Hungarian legislation and the first steps taken to implement it.
Describing, in a factual but somewhat critical manner, the current Hungarian legal framework
for tackling orphan works may contribute to eventually finding solutions to the problem of
orphan works at European level as well. The basic aim of the present note is to describe the
Hungarian scheme for licensing certain uses of orphan works. In addition, it also gives some
insights into the legislative history and the institutional framework of that scheme. An outline
of some other provisions which may be of relevance to orphan works is also included.
Furthermore, this note renders an account of the implementing measures introduced and the
experience gained thus far. It concludes with a first assessment of the new Hungarian
legislation on licensing certain uses of orphan works.

PE 419.607 EN 15-10-2009
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A Comparison between the Provisions of the Draft Common Frame of Reference and
the European Commission’s Proposal for a Consumer Rights Directive - How the CFR
can improve the Consumer Rights Directive

This study provides an in-depth and detailed comparison between the draft Common Frame
of Reference and the Commission's proposal for a Consumer Rights Directive. Furthermore,
it identifies those provisions of the CFR which could be used when amending the Proposal
for a Consumer Rights Directive in the framework of the legislative procedure. In this regard,
the study suggests some amendments based on the CFR. A correlation table between the
provisions of the CFR and the provisions of the proposed Consumer Rights Directive is
provided in the annex of the study.

PE 419.608 EN 15-10-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Blind, partially sighted and other
print disabled people face a "book famine". International legislation is needed to complement
cooperation between specialist agencies and rights holders in order to increase the amount of
accessible format books such as audio, large print and braille, from the current level of five
per cent.

PE 419.609 EN 15-10-2009

From Better to Full Access to Works for Print-Disabled Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works available in a format that
blind and visually impaired persons can read represent five per cent of the total amount of
books published. In the short term, improving this situation requires both an extensive
cooperation with content producers, and an inclusive legislation that allows for cross-border
interchange and promotes the implementation of exceptions in the law of the country. In the
long term, in order to guarantee full access to information, accessibility needs to be part of
the standard publication workflows.

PE 419.610 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Orphan works are a serious issue
for digital libraries. The digitisation progress is slow and only brings out-of-copyright
material to the Web. If there are exceptions to this rule, they are either disputed or they are
highly time-consuming and therefore extremely expensive, because of the necessary rights
clearance procedures that have to be worked through before digitisation. There are not too
many existing solutions in the Member States. The best example is the extended collective
licensing in the Nordic countries. Against this background, there is absolutely a need for a
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European-wide solution. Legal certainty across Europe is indeed required to provide a strong
basis for libraries to digitise orphan works.

PE 419.611 EN 10-11-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World?

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Works are called orphan when
rightsholders cannot be identified or located. Substantial groundwork has been done in the
High Level Expert Group on Digital Libraries. Practical tools to facilitate rights clearance are
implemented in projects where rightsholders and cultural institutions partner. Some Member
States have addressed the issue by stand-alone norms or by measures supporting collective
licensing. As digital uses often take place across borders, mutual recognition of national
solutions that meet generally accepted criteria is needed on European level.

PE 419.613 EN 10-11-2009

Orphan Works in the Digital Era

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. There are different practices in
Europe: no legislation on orphan works, extended collective licensing that includes orphan
works, and registers that are used for the search of authors. Legislation is needed. The
extended collective licensing seems to be the best system. To make the licensing effective,
there is need for the registers and search systems to find authors as well as possible.

PE 419.614 EN 10-11-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the "Workshop on Copyright - Tackling orphan
works and improving access to works for visually impaired persons", which took place at the
Legal Affairs Committee's meeting on 10 November 2009. Organisations representing
Visually Impaired Persons and publishers have a long standing tradition of working together
to improve access to the written word for people suffering a visual impairment. Within the
legal framework set by the European legislation, stakeholders undertake initiatives that take
advantage of the developments in ICT but have also to face their challenges. Against the
background of aiming to mainstream accessibility within content creation and production
processes, solutions are provided as access through technology and through trusted
intermediaries.

PE 419.615 EN 10-11-2009

How to Tackle Copyright Issues Raised by Mass-Scale Digitisation?

As information and communication technology revolutionise the world, fundamental
questions still remain on how to ensure European citizens have appropriate access to the
world’s knowledge. Plans for sustainable mass digitisation of cultural material should be
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welcomed, whilst ensuring that markets are competitive, the importance of information to the
public interest is reflected, and that copyright law remains an effective system for balancing
the needs of knowledge creators and users.

PE 419.619 EN 05-12-2009

Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation in Europe

On October 13, 2009 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Knowledge4Innovation/The Lisbon Forum, supported by Technopolis
Consulting Group and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Towards an Intellectual
Property Rights Strategy for Innovation in Europe’. This workshop was part of the 1st
European Innovation Summit at the European Parliament which took place on 13 October
and 14 October 2009. It addressed the topics of the evolution and current issues concerning
the European Patent System as well as International Protection and Enforcement of IPR (with
special consideration of issues pertaining to IP enforcement in the Digital Environment).
Conclusions drawn point to the benefits of a comprehensive European IPR strategy, covering
a broad range of IP instruments and topics.

PE 424.762 EN 05-12-2009

Current Policy Issues in the Governance of the European Patent System

The European Parliament has been working towards building a discussion platform and a
resource for further policy actions in the field of intellectual property rights. The Science and
Technology Options Assessment Panel has set the goal of further enlarging the area of
investigation in light of recent policy developments at the European level. In particular, the
current study covers current policy issues in the governance of the European patent system,
such as the backlog issue, the enhancement of patent awareness within the European
Parliament, patent enforcement, the regional dimension of intellectual property in Europe,
patents and standardisation, the use of existing patents, and patents and competition. These
issues were discussed in the conference with stakeholders from European to national patent
offices, from private to public sector actors. As a result of the conference, it was stated the
need for an IP strategy for Europe.

PE 424.763 EN 05-12-2009

Copyright Territoriality in the European Union

In the European Union, despite almost twenty years of harmonisation of copyright, copyright
has remained essentially national law. Each Member States has its own national regime on
copyright and neighbouring (related) rights. Taking into consideration the territorial nature of
copyright in the EU, this briefing note provides an analysis of the impacts of copyright
territoriality on the main stakeholders concerned, on the Internal Market at large as well as on
the emerging knowledge economy in the European Union. In addition, this briefing note
suggests some recommendations and solutions aiming at tackling problems raised by
copyright territoriality, such as: the fragmented structure of the market; the competitive
disadvantage faced by European content providers in comparison with competitors in the
United States; as well as denials to access to content services on geographical grounds
experienced by consumers. In its conclusion, the briefing note proposes, as an ambitious



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature105

solution, the introduction of a unified European Copyright Law on the basis of Article 118 of
the Treaty on the Functioning of the European Union.

PE 419.621 EN 05-02-2010

Legal Consequences of the Decision by the UK Not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This briefing note identifies and examines the legal consequences of the decision by UK not
to opt in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation
of a European Certificate of Succession. In particular, it analyses key concerns of the
Regulation from the viewpoint of the UK. Lastly, the note assesses the impacts that a
decision by UK not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on
nationals of other EU Members States residing in UK and owning assets and property in
other Member States and on UK nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.629 et PE
419.630 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.626 EN 15-03-2010

Workshop on the Proposal for a Regulation on Succession - Some National Analysis - 22
March 2010

The notes identify and analyse the legal problems, which the proposed EU Regulation on
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic
instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession
raises as regards German, French, Austrian and Finnish succession laws. (See also documents
n° PE 419.626 et PE 419.630 including other notes prepared for the Workshop on the
Proposal for a Regulation on Succession.)

PE 419.629 EN 15-03-2010

Legal Consequences of the Decision by Ireland not to Take Part in the Adoption of an
EU Regulation on Succession

This note identifies and examines the legal consequences of the decision by Ireland not to opt
in the proposed EU Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a
European Certificate of Succession. In particular, the note assesses the impacts that a decision
by Ireland not to take part in the adoption of the proposed Regulation could have on nationals
of other EU Members States residing in Ireland and owning assets and property in other
Member States and on Irish nationals considered as habitually resident abroad or holding
assets and property in other Member States. (See also documents n° PE 419.626 et PE
419.629 including other notes prepared for the Workshop on the Proposal for a Regulation on
Succession.)

PE 419.630 EN 15-03-2010
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Harmonisation of insolvency law at EU level

This note identifies and outlines disparities between national insolvency laws, which can
create obstacles, competitive advantages and/or disadvantages and difficulties for companies
having cross-border activities or ownership within the EU. In particular, it provides a list of
problems which might occur in the absence of common rules on insolvency, such as
problems related to insolvency of corporate groups, liability of shareholders being nationals
of different Member States, reference to national laws for the insolvency of 'Community'
companies and strategic cross-border movements for insolvency purposes. In addition, the
note identifies a number of areas of insolvency law where harmonisation at EU level is
worthwhile and achievable. Lastly, it evaluates to what extent harmonisation of insolvency
law could facilitate further harmonisation of company law in the EU.

PE 419.633 EN 15-04-2010

Towards Restatements and Best Practice Guidelines on EU Administrative Procedural
Law

ReNEUAL is a network of scholars and practitioners from across the Member States,
addressing the potential and the substantial need for simplification of EU administrative law
(as body of rules and principles governing implementation of EU policies by EU and Member
States’ institutions). It intends to establish draft ‘restatements’ and proposals for best-practice
guidelines which may serve as template or frame of reference for future case-law and general
or policy-specific legislation.

PE 425.652 EN 15-10-2010

Extent of Harmonisation in Consumer Contract Law

This note seeks to offer guidance on the appropriate extent of harmonisation of consumer
contract law. It considers the case law of the European Court of Justice and the draft Schwab
Report and Wallis Opinion and analyses the justifications for harmonisation. It then applies
this to the areas of information and formalities, right of withdrawal, sale of goods and unfair
terms.

PE 432.728 EN 15-10-2010

The Proposal for Enhanced Cooperation in the Area of Cross-Border Divorce (Rome
III)

This note provides an in-depth analysis of the main provisions of the Rome III Proposal of
2010 implementing enhanced cooperation for 14 Member States in the area of the law
applicable to divorce and legal separation. It further identifies some difficulties of future
application of the proposed provisions and suggests to reconsider in particular the following
issues: the scope of application, the question as to when the spouses may designate the
applicable law, the desirability of legal counselling, the use of the last habitual residence as a
connecting factor, dual nationality, the conversion of legal separation into divorce, the (non-
)application of foreign law and the “Malta” provisions.

PE 432.730 EN 15-10-2010
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Recognition of Parental Responsibility: Biological Parenthood v. Legal Parenthood, i.e.
Mutual Recognition of Surrogacy Agreements: What is the Current Situation in the
MS? Need for EU Action?

The note presents the main challenges to the national jurisdictions in the EU resulting from
the advance in medicine, free movement and children’s rights as well as the current legal
position across EU member states on legal parenthood with a focus on surrogacy
arrangements. Their cross-border implications are addressed with a view on possible EU
action.

PE 432.738 EN 15-10-2010

Towards an EU Regulation on Administrative Procedure?

This paper will address four main issues in a concise manner: o The features of the European
Administrative Law o The constitutional basis of the European Administrative Law now
provided by the Lisbon Treaty, and their major consequences o The possibility of an
European legislation framework of the administrative procedure o The limitations of the
current European system of legal guarantees facing the development of European
Administrative Law.

PE 432.743 EN 22-10-2010

The Public-Policy Exception and the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and
Enforcement of Decisions and Authentic Instruments in Matters of Succession and the
Creation of a European Certificate of Succession (COM(2009)154)

This note analyses the content and scope of the public policy provisions in the Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession
and the creation of a European Certificate of Succession. It then proposes recommendations
for amending the wording of those provisions.

PE 432.741 EN 15-11-2010

Recognition and Registration of Civil Status Documents in Cross-Border Cases

The right of every citizen of the Union to move and reside freely within the territory of the
Member States, as laid down by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, implies the right to have their civil identity recognised, i.e., in legal terms, to have
their status recognised, as formalised by civil status documents. This firstly means that
citizens must be able to easily prove their civil status when exercising their right of
movement. Secondly, they must be able to have their civil status events occurring abroad
registered in civil status registers. Finally, this status must itself be recognised. The aim of
this note is to review these three problematic areas and indicate, for each one, the solutions
envisaged by the International Commission on Civil Status, in which the European Union
could participate under terms to be defined.

PE 425.653 EN 30-11-2010
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The Movement of Notarial Instruments in the European Legal Area

Europeans often need to use notarial instruments for successions. When a succession involves
people or assets located in different Member States, there is an obvious need to use such
instruments coming from another Member State. This note highlights the main difficulties
arising from the cross-border movement of notarial instruments. It concludes by making
some proposals concerning the contents of the proposal for a European regulation on
international successions, with the aim of simplifying and clarifying the cross-border use of
notarial instruments.

PE 425.656 EN 30-11-2010

Matrimonial Property Regimes and Patrimonial Aspects of Other Forms of Union:
What Problems and Proposed Solutions? (Proposal for Rome IV Regulation)

This note provides an objective analysis of the property law aspects of living together in
situations where the relationship has connections with more than one EU Member State. The
analysis focuses on couples, whether opposite-sex or same-sex relationships, living together
either in the form of a marriage, a registered partnership or who de facto live together. The
note identifies main problems related to the matrimonial property regimes and patrimonial
aspects of other forms of union with a cross-border dimension and concludes by making
some recommendations.

PE 425.657 EN 30-11-2010

The Franco-German Agreement on an Elective ‘Community of Accrued Gains’
Matrimonial Property Regime

On 4 February 2010 Germany and France concluded an agreement on an elective
‘community of accrued gains’ matrimonial property regime. The ratification of this
agreement will mean that for the first time a uniform set of substantive family law provisions
will enter into force in both countries. The agreement is of European significance because in
the past substantive family law did not seem susceptible of harmonisation at European level,
even though the growing number of family relationships with an multi-national dimension
means that there is a need for greater uniformity in substantive family law.

PE 425.658 EN 30-11-2010

The Current State of Family Mediation in the European Union

This note traces the development of family mediation in the European Union and the existing
opportunities in the light of the Mediation Directive and other European provisions to render
this amicable means of solving disputes more effective for the benefit of the users and society
in general.

PE 432.732 EN 30-11-2010

Content and Effects of the European Certificate of Succession as Proposed in the
Proposal for a Regulation on Succession and Wills

This note analyses the provisions on the content and effects of the European Certificate of
Succession, laid down in the Proposal for a Regulation on Succession and Wills. The main
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purpose of the European Certificate is to constitute a proof of the capacity of heir or legatee
and the powers of the executors of wills or thirdparty administrators. There is close link
between the content and the effects of the European Certificate of succession. They follow
from the purpose for which the certificate is issued. Following the note's conclusions, the
European Certificate cannot constitute a title for entries in public registers.

PE 432.734 EN 30-11-2010

Cross-Border Exercise of Visiting Rights

The right of access is a key aspect of the basic right of contact between parents and children.
The inadequacy, in many cases, of relevant means of enforcement throws up major problems
with regard to cross-border rights of access in particular. Multilateral conventions are
concerned primarily with the recognition and efficient implementation of decisions by
national courts. The EU considers that it needs to enact its own legislation in the realm of
family and succession law, as elsewhere: legislation which, in its field of application, will
supersede the multilateral conventions. As well as being concerned with the recognition of
decisions, this legislation should place more emphasis on the establishment of international
institutions and machinery to assist in negotiating and making arrangements for cross-border
visiting rights.

PE 432.735 EN 30-11-2010

Illegal Removal of Children: Brussels II a and the Hague Convention

This report focuses on the Brussels II bis Regulation as the basis for EU provisions dealing
with the illegal removal of children. It highlights recent Court of Justice cases of note and
gives the perspective from the jurisdiction of England and Wales.

PE 432.736 EN 30-11-2010

Protection of Children in Proceedings

Children’s rights are heard and protected in proceedings in all European Member States.
Although a child’s rights are heard in all Member States, there are substantial differences in
the provisions governing how these rights are heard. Recent changes have been major,
particularly regarding children's involvement in legal proceedings. The ways children are
represented and how their views are considered have made a difference, though much
remains to be done. Social and family structure changes have evolved quickly; the law has
had to develop alongside it.

PE 432.737 EN 30-11-2010

Mutual Recognition of Same-Sex Marriage, of Civil Partnerships of Same-Sex and
Opposite Sex Couples: Current Situation in Member States. Need for EU action?

This paper focuses upon the UK, common law perspective of mutual recognition of same-sex
marriage, of civil partnerships of same-sex and opposite sex couples, covering matters
relating to marriage/civil partnership, divorce/dissolution, ancillary relief/financial provision
and issues relating to children.

PE 432.739 EN 30-11-2010
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Relevant Provisions of the Lisbon Treaty on EU Administrative Law

The aim of this paper is to contribute to the debate on whether EU law needs a regulation on
a common administrative procedure and, if so, on what its content and scope could be. If an
EU administrative procedure regulation is adopted under the legal basis contained by Article
298 (2) TFEU, it shall answer in the first place to the principles of Article 298 (1) TFEU: to
an open, efficient and independent European administration. In doing so it will develop
mainly the right to good administration but also the rights of access to documents and to
protection of personal data. In my opinion procedural rules contained under the right to good
administration and their development by the Code of Good Administrative Behaviour
constitute grosso modo the guidelines for a future Regulation on Administrative Procedure.

PE 432.744 EN 01-12-2010

EU Administrative Law - The Acquis -

The acquis communautaire that constitutes EU Administrative law has always been eclectic,
in the sense that it is composed of legal principles and rules that are derived from a variety of
sources. This paper provides an overview of the relevant material and the way in which the
various provisions that comprise EU administrative law interact.

PE 432.745 EN 01-12-2010

Report of Findings on US System of Impact Assessment Legal Affairs Committee
Delegation to Washington DC (28 September - 1 October 2010)

This paper summarises findings obtained during a delegation of the Legal Affairs Committee
to Washington DC (28th September – 2nd October 2010) in the field of impact assessment.
The US system is briefly set out through a presentation of the relevant institutional structures
and bodies, as well as procedures and methods, applied by the Congress during the legislative
process and, in a much more systematic manner, by the administration (agencies) during the
adoption of implementing regulations.

PE 432.746 EN 15-12-2010

International / European Environmental Criminal Court - A Comment on the Proposal
of the International Academy of Environmental Sciences

Different legal mechanisms can regulate actions that are dangerous to the environment in
different ways. The IAES proposes the use of international and EU criminal jurisdictions to
prevent and punish environmental crime, and puts forwards suggestions for relevant
institutional reform.The two levels of the reform proposed by the IAES, that is European and
international, would correspond to different rationalities, and could be complementary to
each other. However, a reflection on the elements of an eventual definition of an
environmental crime, at EU and international level, as well as procedural questions, including
that of (collective) remedies, is still to be held, and remains central to holding polluters
responsible both before international and EU judicial fora.

PE 432.748 EN 14-01-2011
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Administrative Procedures Linked with Article 258 TFEU Proceedings: an Academic
Perspective

This briefing note considers the administrative procedures of Article 258 TFEU and the
relationship between the complainant and the European Commission. It sets out the legal
framework for Article 258 TFEU, analysing it through the lens of good governance and
legitimacy in the EU. It considers the potential for development of the administrative process
in terms of the new legal landscape after Lisbon, and the challenges encountered by the
European Parliament in holding the Commission accountable in relation to its ‘guardian’
function.

PE 432.752 EN 14-01-2011

Citizens and EU Administration - Direct and Indirect Links

This briefing note focuses on the legal and non-legal avenues by which transparency and
participation have been ensured in EU law and practice. Transparency and participation have
produced the main recent changes in the way the EU administration relates to its citizens. We
provide an overview of the current law and practice and their strengths and weaknesses post-
Lisbon. In addition, reference is made to the European Ombudsman and the right to petition
the European Parliament.

PE 432.754 EN 14-01-2011

Administrative Procedure in Environment Files Linked with Article 258 TFEU
Proceedings: A Lawyer’s Perspective
The administrative procedure related to Article 258 TFEU is guided by soft rules that may
not be systematically applied and are subject to changes any time. This paper will illustrate
some of the issues raised by this lack of legally binding rules through a series of real
examples related to environment files. The role of complainants will be particularly
considered.

PE 432.753 EN 15-03-2011

Administrative Proceedings in the Area of EU Competition Law

This study provides an overview of administrative proceedings in the area of EU competition
law, more in particular, Articles 101 and 102 Treaty on the Functioning of the European
Union and merger control, while focusing on different levels of procedural protection for
complainants, interested third parties, and parties subject to investigation. It thereby aims to
provide insight as to where – at a practical level – the prevailing procedural provisions
provide an effective safeguard for the parties involved and where there is scope for
improvement. The study concludes that the current body of procedural safeguards is a rich
source of inspiration for any envisaged horizontal legislation concerning administrative
procedures.

PE 432.757 EN 15-03-2011
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Administrative Procedures in EU External Trade Law

This study provides an analysis of the current state of play as regards EU administrative law
in the field of trade policy. This is an established area of EU policy, in which a range of
administrative-type measures are adopted at central EU level. The study first attempts to
define the scope of the EU’s administrative law in trade matters. It subsequently explores
whether there are any best practices in this field, which may be relevant to other areas of EU
administrative law, or which may inspire horizontal, codifying legislation.

PE 432.758 EN 15-03-2011

Insolvency Proceedings in Case of Groups of Companies: Prospects of Harmonisation at
EU Level

Groups of companies are the most important and commonly encountered business structure
throughout Europe. However, there is no provision in any of the domestic or pan-European
laws to deal with the insolvency or financial reorganisation of groups. This paper considers
ways in which the courts can assist in the practical problems when an economic interest
group gets into financial difficulty.

PE 432.762 EN 15-03-2011

The Application of EU Law: Relevant Aspects of European Administrative Procedure

Administrative procedure continues to gain prominence within European administrative law,
going even further than its own application measures, whether they are adopted by the
European institutions, the Member States or at both levels by means of composite
administration. With regard to indirect or integrated application, the Member States’
procedural autonomy has been unable to halt the increasing Europeanisation of procedures, to
the point where there are highly ambitious plans to codify them. Meanwhile, European
interventionism in procedural matters continues to take on indirect and direct, praetorian and
regulatory characteristics, ranging from soft law to formal sources, and from the sectoral to
the general.

PE 432.764 EN 15-03-2011

Administrative Procedures Prior to the Action for Failure to Fulfil an Obligation

This information note analyses the procedures prior to the litigation stage in the action for
failure to fulfil an obligation, which are primarily carried out by the Commission and the
Member States. The analysis distinguishes between actions for failure to fulfil an obligation
covered by Articles 258, 259 and 260(1) and (2) TFEU, with the aim of discovering the
particular features that these procedures have in each case. Finally, it analyses the role of the
complainants in these procedures.

PE 432.765 EN 15-03-2011
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Harmonisation of Insolvency Law at EU Level with Respect to Opening of Proceedings,
Claims Filing and Verification and Reorganisation Plans

This briefing note refers to recommendations regarding the harmonisation of laws of Member
States regulating insolvency proceedings, and, without being exhaustive, further explores
arguments for harmonisation and potential difficulties that occur, or may occur, as a result of
differences between laws in the following three areas: opening of insolvency proceedings;
claims filing and verification; reorganisation plans.

PE 432.766 EN 15-03-2011

Harmonisation of Insolvency Law at EU Level: Avoidance Actions and Rules on
Contracts

This note supplements the note “Harmonisation of Insolvency Law at EU Level“, dated April
2010 which had been requested by the European Parliament Committee on Legal Affairs. It is
intended to serve as a further basis for the “Workshop on Harmonisation of Insolvency
Proceedings at EU Level” on 22 March 2011, and, in accordance with the request, to provide
a detailed statement on the insolvency law issues arising in respect of Avoidance Actions and
Rules on Contracts (plus extended Retention of Title Clause). In this context, Avoidance
Actions and Rules on Contract (plus extended Retention of Title Clause are addressed with
regard to their legal and economic effects under the different specific situations in the various
national jurisdictions. The note shall in particular define the relevant differences, using
various legal regimes as an example, and shall discuss whether this means that a further
harmonisation of national insolvency law at EU level is reasonable and attainable.

PE 432.767 EN 15-03-2011

Public Procurement by the European Union Institutions

In awarding contracts the Community institutions are subject to the rules set out in Directive
2004/18/EC of 31 March 2004. The provisions of the directive are reproduced and adapted in
Community Financial Regulations No 1605/2002 and No 2342/2002 of 25 June 2002. These
provisions ensure that all economic operators in the EU have non-discriminatory access to
European contracts.

PE 432.768 EN 15-03-2011

The Evolution of EU Administrative Law and the Contributions of Nordic
Administrative Law

This note sheds light on EU administrative law and its Scandinavian inspirations in retrospect
and for the future. EU Administrative law does not only draw on the case law of the CJEU
and the principles of EU law but also on national laws as sources of inspiration. This note
focuses on transparency and EU Ombudsman as concrete manifestations of Nordic
inspirations. Moreover, the note discusses the duty to inform citizens of their EU rights as a
future development in EU law on a Nordic backdrop.

PE 432.769 EN 15-03-2011
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The Revision of the EU Insolvency Regulation

The review of the Council Regulation (EC) N° 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings is due for 1 June 2012. This note contains the most important issues that INSOL
Europe’s working group considers relevant for revision.

PE 432.770 EN 15-03-2011

Is a Law of Administrative Procedure for the Union Institutions Necessary?
Introductory Remarks and Prospects

Four main purposes exist for a codification of EU administrative procedure: clarification of,
and easier access to law; increasing the coherence of principles and procedures; setting up
default procedures to fill gaps in existing law and establishing the functions of administrative
procedure. In order to meet the needs for codification at EU level, a broad scope of
application and an appropriate method would have to be chosen for innovative codification.

PE 432.771 EN 15-03-2011

Minding the Gap in European Administrative Law : on Lacunae, Fragmentation and
the Prospect of a Brighter Future

A more comprehensive definition of ‘good administration’ is lacking in the EU. While the
Treaties and the Charter establish a number of useful rights, these provisions ought to be
developed and made more precise through horizontal rules applicable to all EU institutions in
all policy fields. The existing policy-specific rules and soft law regulation have not proved
satisfactory. A regulation on good administration applicable to the EU institutions, bodies and
agencies ought to be adopted based on Article 298 TFEU.

PE 432.772 EN 15-03-2011

From Fragmentation to Increased Coherence: a User-Friendly EU Administrative Law

The EU has scattered rules and principles relating to the principle of good administration. To
the benefit of both officials of the Union administration and of Union citizens, a
comprehensive and user-friendly European Administrative law should be adopted. The law
should codify the principles relating to good administration in the sense of an individual right
and thus govern the obligations of the Union administration in its contacts with the citizens.

PE 432.773 EN 15-03-2011

European Union Civil Service Law

This briefing note analyses all of the legislative and executive acts forming European Union
Civil Service Law, together with the main characteristics of this Civil Service and its
contribution to the formation of a European Union Administrative Law.

PE 432.774 EN 15-03-2011
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Arguments in Favour of a General Codification of the Procedure Applicable to EU
Administration

After examining the current regulation and pointing out its main shortcomings, this briefing
argues that a general codification of the procedure of the institutions, bodies, offices and
agencies that make up the EU administration is the best way of fulfilling the mandate,
imposed by Article 298 TFEU, of adopting the necessary provisions to achieve ‘an open,
efficient and independent European administration’ and to duly develop the fundamental
right to good administration laid down in Article 41 CFREU.

PE 432.776 EN 15-03-2011

European Administrative Law in the Light of the Treaty of Lisbon: Introductory
Remarks

This contribution covers the development of European administrative law, in particular the
changes which the Treaty of Lisbon has brought about. Next to a growing amount of
secondary law EU administrative law has been mainly shaped by the Court of Justice of the
European Union. However, it still lacks a coherent structure. The author, thus, pleads for the
codification of the major rules on administrative procedures in particular in the field of
indirect implementation of European law – on a yet to be established legal basis in the
Treaties which – in his view – the Lisbon Treaty still does not provide for.

PE 432.777 EN 15-03-2011

Proceedings of the Workshop on "EU Administrative Law: State of Play and Future
Prospects"

During a delegation of the Legal Affairs Committee, the Policy Department has organised a
Workshop on EU administrative law at the University of León (27 - 28 April 2011). Several
academic experts as well as law practitioners were invited to make contributions. The present
collective edition contains all the briefing notes produced for the Workshop.

PE 453.215 EN 15-03-2011

Copyright in the EU - What Next? (Study and Options Brief)

On October 12, 2010 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)
together with Technopolis Consulting Group supported by Knowledge4Innovation/The
Lisbon Forum, and TNO, organised a half-day workshop entitled ‘Copyright in the Single
Market, Opportunities for Harmonisation and management of Rights’. This workshop was
part of the 2nd European Innovation Summit at the European Parliament which took place on
11-14 October 2010. The workshop addressed in the first part the topic of the opportunities
for further harmonising EU Copyright law. Despite a number of copyright related Directives,
harmonisation of copyright law remains an area of controversy and a considerable number of
issues arise where higher degree of harmonisation and also the level of protection to be
granted are heavily debated. The second part focused on issues related to the management of
rights, i.e. the means by which copyright and related rights are administered (licensed,
assigned and remunerated), and whether current practices with a particular view on
transparency and governance of copyright management hinder the development of the
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Internal Market. Despite difficulties to reach consensus in the discussion, four areas for
possible policy action were identified.

PE 460.342 EN 15-03-2011

Lessons Learnt from Implementation of the Mediation Directive the Judges’ Point of
View

Differences in application of Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil
and commercial matters have brought to light varied loopholes from Member State to
Member State. The main obstacles holding back the development of legal mediation are
essentially to be found in the practical organisation of mediation and, to a lesser extent, in the
overuse of the notion of public policy. This development has also suffered, particularly at
cross-border level, from mismatches in the accreditation of the training of mediators. Debate
has also raged over whether mediation should be made mandatory or whether financial
incentives (such as obliging parties who refuse to enter into mediation to pay the cost of
proceedings) should be introduced to encourage the use thereof.

PE 453.169 EN 15-04-2011

Mediation in the Neighbouring Countries: the Case of Russia

This Briefing Note presents a review and analysis of the current state of mediation in Russia
and the relevant laws. It further shows the extent to which Russian mediation rules
correspond to Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21
May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. It also considers
issues related to the future development of mediation in the Russian Federation and proposes
measures required to bring this process forward in a successful and efficient way.

PE 453.170 EN 15-04-2011

Administrative Procedure in EU Civil Service Law

Administrative procedure in the EU civil service is subject to the principles and rules which
apply to all areas of EU law. It does, however, have specific characteristics as a result of the
regulatory framework and case-law. This document explores certain key features of this field,
with an emphasis on the elements which make it distinctive.

PE 453.171 EN 15-04-2011

The Slovenian Legislation Implementing the EU Mediation Directive

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters imposes a duty on Member
States to bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to
comply with the Directive before 21 May 2011. The framework legislation on mediation
addresses key aspects of civil procedure. The Slovenian legislation implementing the
Directive goes beyond the minimum requirements laid down in the Directive.

PE 453.172 EN 15-04-2011
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Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive: the Business
Perspective

This briefing note deals with the use of mediation as a dispute resolution process by
businesses. It analyses the impact of the Mediation Directive 2008/52/EC in the light of its
three main objectives that are facilitation of access to alternative dispute resolution,
promotion of mediation and balanced relationship between mediation and judicial
proceedings. Moreover, recommendations are provided on how to enhance mediation uptake
by SMEs.

PE 453.173 EN 15-04-2011

Family Mediation: Advantages, Drawbacks, Costs and Prospects

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on
certain aspects of mediation in civil and commercial matters provides an example of how to
use EU policy to attempt to improve, standardise and harmonise the Member States’ justice
systems. The Member States have until May 2011 to transpose the directive. This paper
intends to examine current Spanish legislation on family mediation – analysing its
development and its strengths and weaknesses and focusing on its adaptation to Directive
2008/52/EC on mediation – to raise issues and make future suggestions with a view to
introducing family mediation more widely and extending it to encompass civil mediation,
within the framework of the EU.

PE 453.174 EN 15-04-2011

Italian legislation on mediation

This report analyses the Italian legislation transposing Directive 2008/52/EC on certain
aspects of mediation in civil and commercial matters. The Italian legislator has gone further
than the requirements of the Directive: the possibility of using mediation is not restricted
solely to cross-border disputes but applies to all disputes concerning alienable rights in civil
and commercial matters. For certain disputes, mediation is a condition of admissibility of
civil proceedings. The mediation service is run by public and private bodies supervised by the
Ministry of Justice.

PE 453.175 EN 15-04-2011

Lessons Learnt from the Implementation of the EU Mediation Directive in Germany:
the Point of View of Lawyers

Germany has to date not implemented the Mediation Directive. The government has drafted a
mediation law. Both the Mediation Directive and the Mediation draft law merit approval as
they retain mediation’s inherent flexibility. The most significant problem in practice is how
confidential information from the mediation can be excluded as evidence in subsequent
proceedings.

PE 453.176 EN 15-04-2011



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 118

Quantifying the Cost of Not Using Mediation - A Data Analysis

This is a special moment for alternative dispute resolution in Europe. In recent years, the
mediation law landscape, in particular, has undergone substantial changes in large part due to
the 2008 “European Union Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and
Commercial Matters”. Despite the fact that mediation saves both time and costs, mediation is
far from being solidly established in Europe. In order to explore and quantify the impact that
litigation has on the time and costs to the 26 Member States’ judicial systems, ADR Center
implemented a study in the context of the European Commission-funded project “The Cost of
Non ADR-Surveying and Showing the actual costs of Intra- Community Commercial
Litigation”. The study measures the financial and time costs of not using mediation. This
paper will focus on the final results of this study and suggest possible ways to make
mediation happen in EU, namely through the discussion of various incentives and regulations
which would make mass mediation implementation easier.

PE 453.180 EN 15-04-2011

File Sharing

‘File sharing’ has become generally accepted on the Internet. Users share files for
downloading music, films, games, software etc. In this note, we have a closer look at the
definition of file sharing, the legal and policy-based context as well as enforcement issues.
The economic and cultural impact, too, is dealt with briefly.

PE 432.775 EN 11-05-2011

Comparative Study on the Purpose, Scope and Procedures of Impact Assessments
Carried out in the Member States of the EU

The study looks at the purpose, scope and procedures of impact assessments carried out in the
Member States of the EU. It aims to draw examples of best practice to feed into the
discussion concerning Regulatory Impact Assessment (RIA) at EU level. The study examines
the EU RIA system, as well as RIA systems in eight Member States: Denmark, France,
Germany, Hungary, Italy, Poland, the Netherlands, and the United Kingdom. It combines
document review and interviews to analyse the context, scope, role in the policy cycle,
methods, governance, and outcomes of RIA, as well as the theory and evolution of the RIA
concept.

PE 453.179 EN 16-05-2011

The Development of Mediation in Poland

This paper analyses the current status of mediation in civil and commercial matters in Poland,
taking into account a variety of legal, psychological and sociological factors. In particular, it
focuses on the most important factors which, in the author’s opinion, have a negative effect
on the development of mediation in Poland. These factors include: negative socialisation,
non-existence of authority figures, low level of public confidence and the lack of a conscious
need to use mediation.

PE 453.183 EN 16-05-2011
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The Consumer Experience of Mediation in England and Wales

This note provides an overview of the consumer’s experience of mediation in England and
Wales, including commentary upon the EU Mediation Directive and its implementation in the
jurisdiction.

PE 453.184 EN 16-05-2011

Mediation in Family Matters: the Experience in Romania

This briefing note offers an overview of family mediation in Romania and of the compliance
of the national legal framework with the provisions of the EU Mediation Directive. It
analyses the legal framework, the advantages and disadvantages of mediation in comparison
with court litigation and the impact of the EU Mediation Directive on the Romanian
legislative framework enforcing mediation in family law matters. It identifies the issues
regarding the compliance with the EU Mediation Directive.

PE 453.187 EN 16-05-2011

Interpretation of the Public Policy Exception as Referred to in EU Instruments of
Private International and Procedural Law

This study, authored by Prof. Burkhard Hess and Prof. Thomas Pfeiffer, Heidelberg
University, provides for a comprehensive analysis of the interpretation of the public policy
exception in EU instruments. The assessment is based both on statistical data and the
experience of stakeholders. Encompassing the relevant case-law of the ECJ as well as of civil
courts in 23 EU Member States, the study evaluates the practical relevance as well as the
content and scope of the public policy clauses. In practice, public policy is often invoked, but
seldom applied. In procedural law, the difference between substantive and procedural public
policy is recognised and the procedural public policy is much more often invoked and applied
than substantial public policy. The content of the clause is determined by the fundamental
guarantees of Articles 6 ECHR and 47 ChFR. In addition, there is a trend in the case-law that
procedural irregularities must be remedied in the Member State of origin.

PE 453.189 EN 16-05-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Horatia Muir Watt

This note analyses the main elements of reform laid down in the Commission's proposal for a
recast Brussels I Regulation with a particular focus on the abolition of the exequatur. In
addition, it sets out a number of proposals aiming at improving the proposed reform.

PE 453.199 EN 15-08-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Andrew Dickinson

This note considers several aspects of the reforms proposed by the Commission (COM
(2010) 748 final, 14 December 2010) to the current EU legal framework regulating the
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jurisdiction of Member State courts, and the recognition and enforcement of judgments, in
civil and commercial matters, as contained in Regulation (EC) No. 44/2001 (the “Brussels I”
Regulation). It suggests possible amendments to the Commission’s Proposal, as set out in the
Annex.

PE 453.200 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Burkhard Hess

This Note examines the most important provisions of the EU Commission’s proposal for a
recast of the Regulation Brussels I (44/2001). Although the principal approach of the
Commission deserves support, several improvements should be adopted, especially with
regard to the safeguards to proposed regime on the free movement of judgments and the
operation of the Regulation in the international legal order. The proposals on choice of court
agreements and arbitration clauses should (with minor improvements) be adopted. The note
equally addresses some additional issues as the proposed new Articles 5 no 3 and 85 and
criticises that the proposal does not address the unsatisfactory reference to the domestic laws
of EU-Member States with regard to the definition of domicile (Article 59 JR/73CP).

PE 453.201 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Florian Horn

This note examines the recast of Regulation (EC) N° 44/2001 (“Brussels I”) as proposed in
COM (2010) 0748. Important issues include the abolition of exequatur, rules for third country
defendants, rules for choice of court agreements, the interface with arbitration proceedings, a
new head on jurisdiction on rights in rem, compatibility with the right to collective actions,
and other topics as cooperation in the context of protective measures.

PE 453.202 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Alexander Layton

The Note examines a number of the provisions in the European Commission’s proposed
recast of the Brussels I Regulation, identifies problems and makes recommendations. The
principal provisions discussed concern the proposed abolition of exequatur, the operation of
the Regulation in the international legal order, choice of court agreements, and the
Regulation’s interface with arbitration proceedings.

PE 453.203 EN 15-09-2011
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Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(recast) - Contributions of Marie-Laure Niboyet

In the mechanism proposed by the Commission for abolition of the procedure for recognition
and enforcement of judgments (exequatur), the formalities associated with the exequatur
process are indeed removed but the review process remains and is applied a posteriori in the
event that a remedy is sought by the defendant in the Member State of enforcement. This
position of compromise should be approved. Nonetheless, the system of remedies lacks
clarity, is still insufficient in protecting the fundamental rights of the defendant and should be
entirely located in the Member State of enforcement. With regard to the provisions intended
to increase the efficiency of choice-of-court agreements, the proposed modifications remedy
the serious shortcomings existing in the current system, as interpreted by the Court of Justice.
However, it would be useful for a separate, more favourable Brussels I regime to be
maintained for situations that are not governed by the Hague Convention. With regard to the
two other points (the operation of the Regulation in the international legal order and the
improvement of the interface with arbitration procedures), the debate is still raging. After
having set out the issues and outcomes associated with the proposed choices, this note takes a
position in favour of an extension of the regulation to all external disputes, subject to several
additions, and a radical exclusion of arbitration from the scope of application of the
regulation, subject to a valid and applicable prima facie clause being invoked. It is less
certain whether new provisions on more specific innovations (Articles 5(3) and 85) would be
useful.

PE 453.204 EN 15-09-2011

The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and
Commercial Matters (Recast) - Contributions by Ilaria Pretelli

The effective development of mutual trust requires a solid foundation. Asserting such trust a
priori could compromise relationships between different States rather than accelerating the
process of integration. The abolition of the exequatur system entails a real risk of an increase
of forum shopping and procedural frauds. Instead of reforming the architecture and
foundations of the Brussels I Regulation, which has already been shown to operate
effectively, it would be preferable to strengthen the efficacy of the Regulation by simplifying
its rules and imposing mandatory deadlines and means to sanction instances of fraud. The
associated economic benefits will follow ipso facto.

PE 453.205 EN 15-09-2011

Judicial Training in the European Union Member States

This study describes the state of judicial training in the European Union, particularly in EU
law. It presents the results of a major survey of judges, prosecutors and court staff on their
experiences of judicial training. It also includes the profiles of the judicial training actors at
EU level and in all 27 Member States. It contains detailed recommendations on how to
overcome obstacles to participation in judicial training and to promote best practice across
the EU. It was compiled for the European Parliament by the Academy of European Law
(ERA) in consortium with the European Judicial Training Network (EJTN).

PE 453.198 EN 14-10-2011
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Alternatives in Drafting an EU Administrative Procedure Law

This note is based upon the work accomplished by the Working Group on EU Administrative
Law of the Committee on Legal Affairs of the European Parliament. Having been invited to
consider the Working Document drafted by the Group with critical observations and
conclusions, the author wishes to acknowledge the excellent quality and usefulness of the
Document, which gives a very accurate description of the State of Play in matters of EU
administrative procedure law and makes clear and accurate recommendations. This note aims
at highlighting those aspects where there are different options for in drafting an
Administrative Procedure Law for EU institutions, bodies, offices and agencies, while
indicating and giving reasons to the author’s preferred solutions.

PE 462.417 EN 15-11-2011

Legitimacy and EU Administrative Law: Future Prospects

This briefing note considers the concepts of good governance and legitimacy post Lisbon and
the connection between these concepts and the evolution of EU Administrative Law. It
provides an overview of the current EU Administrative Law landscape by drawing on the
themes common to the sectoral reports: complexity, lacunae and inconsistency. It proposes
some next steps for the Working Group on EU Administrative Law, including adopting a
legally binding instrument containing basic administrative principles.

PE 462.418 EN 15-11-2011

The Importance of Keeping It Simple: Reflections on a Law on Administrative
Procedure for EU Institutions

The author insists on the need to approve within a short period of time an EU Regulation on
the formalities and actions that must be met by any administrative procedures of the
European institutions. She provides examples drawn from the history of relevant Spanish
legislation and makes proposals for the basic content of a new EU regulation, which would
set out the rights of the interested parties in the procedures, as well as other provisions
regarding the legal regime for administrative actions.

PE 462.419 EN 15-11-2011

Implementation of Optional Instruments within European Civil Law

This study examines how European optional instruments are implemented in the Member
States. It covers civil law and provides a comprehensive analysis of this innovative method,
which although adopted in various fields (civil procedure, intellectual property, companies),
was not organised or even clearly identified as such by the European legislator until a
proposal for a regulation on a Common European Sales Law (11 October 2011) revealed its
full potential. The study, which is based on field surveys conducted using a detailed
questionnaire, identifies the strengths and weaknesses of this method and poses thought-
provoking questions for the future.

PE 462.425 EN 16-01-2012
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Opinion on the Proposal for a European Regulation on the Right of Succession
2009/157(COD) - Version of 16 January 2012

This opinion deals with the consolidated text of the draft Regulation on succession law in the
version dated 10/16 January 2012. The decisions underlying the draft appear to be sound:
synchronisation of jurisdiction and applicable law, the decisive significance of the deceased’s
last place of residence, the principle that the same law is to govern the succession as a whole,
and the establishment of a European Certificate of Succession. The draft makes significant
improvements on previous versions, in particular as regards conflicts of laws, the
enforcement of decisions, the provisions on the European Certificate of Succession, and the
extended temporary arrangements. Other aspects, however, need improvement. These are
listed individually in the Executive Summary.

PE 462.430 EN 15-02-2012

Checks and Balances of Soft EU Rule-Making

This report has been drafted upon the invitation of the European Parliament to perform a
study on the provisions, instruments or areas of activity of EU institutions, bodies, offices and
agencies, where judicial review is not possible. As the judicial reviewability of EU soft
administrative and regulatory rule-making is particularly problematic, this type of rule-
making has been put central. The report aims at highlighting the institutional, procedural and
judicial framework within which soft rule-making is used and what actions may be required
for a better design thereof.

PE 462.433 EN 08-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Spain

In this document, we describe the activity of Fundación ANAR (Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo, or Help for Children and Adolescents at Risk) and, in particular, the
ANAR Help lines, which were launched in 1994. We then reflect how Spanish law regulates
the protection order for victims of crime and, finally, we provide a number of contributions
that, in our experience in child protection, we believe important to consider in the study and
drafting of recent legislative proposals from the European Commission for strengthening the
rights of victims of crime in the European Union.

PE 462.434 EN 15-03-2012

National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Bulgaria

In civil and commercial matters, the provisional and protective measures are set to preserve
the factual or legal situation, in a way to protect the rights whose recognition was claimed
elsewhere by the court, having jurisdiction over the substance of the matter. Thus, protection
measures shall surprise the defendant by depriving him/her of the possibility to make the
protection sought useless. Talking about domestic violence, the protective measures are set to
give immediate protection in cases where there exists a direct and immediate threat of
continuation of domestic violence, whilst guaranteeing the rights of the offender to a fair trial.

PE 462.435 EN 15-03-2012
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National Experiences in Applying Civil Protection Measures: The Case of Lithuania

This briefing note presents the experience of a judge of an ordinary court of the Republic of
Lithuania of applying provisional protection measures in civil proceedings. The presentation
is provided in the light of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on mutual recognition of protection measures in civil matters (2011/0130 (COD) by
analysing the rules set forth by this draft in the context of national law. It reveals the common
features and the principles and procedure of application of provisional protection measures
taken in civil proceedings in national courts; and provides examples and peculiarities of the
application of provisional protection measures established in national law falling within the
scope of the Proposal for a Regulation.

PE 462.436 EN 15-03-2012

Implementation and Enforcement of EU Environmental Law

The measures adopted by the Commission in the last 5 years defining the EU implementation
and enforcement policy aim at improving the implementation rather than enforcement of EU
law by enhancing Member States' role and capacity, including by delegating actions to the
national level. The present note argues the need to strengthen the enforcement role of the
Commission as the Guardian of the Treaties and proposes specific actions to be taken at EU
level for the development of a strong policy for implementation and enforcement of EU
environmental law.

PE 462.440 EN 16-04-2012

The Relationship between the Commission Acting as Guardian of the EU Treaties and
Complainants: Selected Topics

This briefing note addresses three topics concerning the relationship between the
Commission acting as Guardian of the EU Treaties and complainants. First, it investigates the
link between non-contractual liability and the Commission's discretion under Article 258
TFEU. Secondly, it examines Article 258 TFEU and the introduction of EU Pilot (a
confidential on-line database for communication between Commission services and Member
State authorities concerning potential infringements). Finally, it discusses limitations of the
procedure under Article 258 TFEU and the capability of mutual evaluation as a
supplementary enforcement tool.

PE 462.441 EN 16-04-2012

Drafting European Union Legislation

The process of drafting Union legislation is long and complex, involving large numbers of
interveners in a multilingual and multicultural environment. Strong rules and procedural
safeguards are essential to ensure that Union legislation satisfies the needs and expectations
of 500 million citizens and of businesses in the 27 Member States.

PE 462.442 EN 16-04-2012



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature125

The Concrete Options for a Law on Administrative Procedure Bearing on Direct EU
Administration

This paper will address some of the main issues relating to the drafting of a law bearing on
direct EU administration, pointing out the main options for each one of them. The first
chapter deals with preliminary issues, in order to define the object of the paper. In the second
chapter some fundamental features of the envisaged law are discussed. The third chapter is
devoted to the scope of the law. The fourth chapter focuses on some of its possible contents.

PE 462.443 EN 16-04-2012

Towards an EU Administrative Procedure Act – The Swedish Experience

Based mainly on the reasoning and legislative proposal set out in the final report of the
Swedish Inquiry on the Administrative Procedure Act, chaired by the author, this briefing
note presents some approaches also relevant for the construction of an Act under Article 298
TFEU.

PE 462.444 EN 16-04-2012

Unfair Contract Terms Provisions in CESL

This Note addresses the provisions on Unfair Contract Terms in the proposed Common
European Sales Law (CESL) for both “business to business” (B2B) and “business to
consumer” (B2C) transactions, from the perspective of a lawyer who has both experience as a
practitioner and a legal academic. It suggests that the provisions of CESL may be
inappropriate in the B2B arena, being both too intrusive, and also failing to provide sufficient
structure for the judicial review of potentially unfair terms.

PE 462.448 EN 15-05-2012

B2B and B2C Clauses and General Terms (Conditions) in Contracts: A Viewpoint from
the Italian Companies

The CESL could be completed by a “toolbox”: a set of transparent and fair clauses and “well-
balanced” standard contractual terms (standard clauses and contracts), translated into all
official languages, will encourage new players all across the EU market as well as reinforcing
competition, extending the range of choices available for consumers.

PE 462.449 EN 15-05-2012
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Unfair Contract Terms in Business-to-Consumer Contracts in the Proposed Common
European Sales Law: BEUC's Viewpoint

This note presents the perspective of consumer organisation across the EU on the proposed
regulation on a Common European Sales Law and its rules on unfair contract terms. It
identifies the problematic impact on individual consumers and on the future development of
the EU consumer law acquis. It indicates general and specific issues in relation to the
introduction of an optional regime on unfair contract terms that should be taken into account
by the EU legislators and proposes alternative means for promoting cross border shopping in
the EU.

PE 462.450 EN 15-05-2012

Unfair Contract Terms in B2C Contracts

Because of its textual similarity to the Unfair Terms Directive 1993, Chapter 8 of the
proposed CESL, on ‘Unfair contract terms’, can benefit from two decades of interpretative
experience which is likely to provide a comparably high degree of instant legal certainty to
contracting parties.

PE 462.452 EN 15-05-2012

Relations between Company Supervisory Bodies and the Management - National
Systems and Proposed Instruments at the European Level with a View to Improving
Legal Efficiency

Proper functioning of the supervisory body and the quality of its relations with the
management are among the essential conditions enabling a business to create value over the
long term. The advances proposed in these two areas pertain, in particular, to the membership
of the body, the training of its members and the functions of its committees, for which
recommendations at the European level may be useful. They also involve the place of
stakeholders (gender balance, employee involvement). These two issues are currently handled
with a lack of uniformity in the 27 countries in the Union, which would benefit from the
adoption of European directives.

PE 462.454 EN 15-05-2012

Remedies for Buyers in Case of Contracts for the Supply of Digital Content

The inclusion of provisions on digital content, including ‘gratuitous’ digital content, in the
Common European Sales Law constitutes an improvement in respect to existing EU
legislation on sales contracts. However, some amendments are necessary, given the fact that
digital content differs from goods. This briefing note critically assesses the relevant
provisions on conformity and remedies, and gives suggestions for tailoring them better to
digital content.

PE 462.459 EN 15-05-2012
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Rights and Obligations of Shareholders - National Regimes and Proposed Instruments
at EU Level for Improving Legal Efficiency

Shareholders are both partners with voting rights, who can take part in collective decisions
concerning the company, and owners of equity securities, who are entitled to profit from
selling them on. In view of this dual aspect, it seemed that legal efficiency in terms of their
rights and obligations could be improved by (i) recognising the primacy of corporate benefit
and (ii) making concerted action possible.

PE 462.463 EN 15-05-2012

The Regime of Remedies in the CESL – Suitable and Balanced for SMEs?

This paper is based on the position of UEAPME members on the proposal for a regulation on
the Common European Sales Law. It gives some general remarks on the proposal as such and
focuses in the second part on the different remedies introduced from the point of view of
SMEs, one of the main target groups of the proposal. If the aim to boost cross-border
business activities is to be achieved, improvements in line with the remarks of this note are
necessary.

PE 462.457 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Focus on the
Remedies Provisions

This briefing note provides general comments on the CESL and an overview of the level of
consumer protection in the CESL, particularly the unfair contract terms. Furthermore, the
note concentrates on the remedies provisions, analysing the legal guarantee provisions and
other rights of the buyer from the viewpoint of a consumer organisation.

PE 462.458 EN 15-06-2012

Remedies for Buyers in B2C Contracts: General Aspects

This Briefing Paper deals with the remedies open to buyers in sale contracts between
businesses and consumers under the Proposal for a Common European Sales Law (CESL). It
includes a short overview of the types of remedies and their constituent elements following
the structure of art. 106 CESL. The remedies of the CESL are compared, on the one hand,
with those of various international instruments in the field and, on the other hand, with
particular aspects of the law of the EU Member States. Finally, proposals for improving the
current system of remedies under the Proposal are suggested.

PE 462.460 EN 15-06-2012
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Remedies under the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law –
The View of French Businesses

The substantive provisions of the Common European Sales Law, particularly on remedies,
will be acceptable to businesses only if they meet certain conditions. The rules must be easily
accessible and ensure legal certainty for transactions. They must also provide a balanced
package that does not lead to excessive costs for businesses and that ensures a stable
contractual relationship.

PE 462.461 EN 15-06-2012

The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Provisions on
Remedies

This note contains an analysis of the remedial system under the proposal for a Regulation on
a Common European Sales Law and some suggestions for possible amendments, focusing in
particular on the delivery of goods not conforming to the contract, in line with the position of
the German Federal Bar.

PE 462.462 EN 15-06-2012

Corporate Social Responsibility - Identifying What Initiatives and Instruments at EU
Level Could Enhance Legal Certainty in the Field of Corporate Social Responsibility

After an analysis of the applicable law, it appears that the ‘Corporate Social Responsibility’
(CSR) approach as it is developing in the European Union calls for proposals for modifying
substantive law. In addition to the existing texts, it may also be asked whether a law on CSR
might not be enacted in order to protect corporate values and secure new markets relating to
the emergence of the sustainable business. Once these values, supported by CSR law, are
adopted by a corporate governance system, CSR may even allow the creation of a new type
of intangible asset.

PE 462.464 EN 15-06-2012

Restitution in the Proposal for a Common European Sales Law

Chapter 17 on restitution should be redrafted, taking Articles 44 to 47 on withdrawal and
Article 112 on replacement as a starting point and adapting them to the relevant conditions
and tests in the context of termination or avoidance, as well as to the requirements of mass
contracts concluded in the digital age. Some policy decisions concerning termination by
consumers should be reconsidered. A separate rule on restitution for performance not
otherwise due, e.g. where a party has delivered twice in error, would be desirable.

PE 462.465 EN 15-06-2012
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Prescription in the Proposal for a Common European Sales Law

The rules on prescription in Part VIII, Chapter 18, of the CESL need clarification in order to
ascertain whether they only apply to provisions on rights and claims resulting from a sale
contract, or whether they are also applicable to any other (related?) right or claim, regardless
of its contractual or non-contractual origin. One of the most problematic issues concerns
general prescription periods. Furthermore, interpretation problems arise also because of
missing definitions, or because the definitions are ambiguous or defective. The systematic
approach demands clarification, too.

PE 462.466 EN 15-06-2012

Statutory Audits of Public Accounts and of Public-Interest Entities: Detailed Appraisal
of the European Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide a detailed analysis of the strengths and weaknesses of the
European Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory
audits of annual accounts and consolidated accounts, and the proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the Council on specific requirements regarding statutory audit of
public-interest entities (PIEs). It does not attempt to deal with the substance of the proposal,
but rather analyses whether the impact assessment provided by the Commission will help the
JURI Committee's consideration of the proposal, in full knowledge of the facts, and whether
the impact assessment meets, firstly, the standards which the Commission has laid down in its
internal Impact Assessment Guidelines, and, secondly, the quality criteria which Parliament
has defined in its resolutions on the subject.

PE 494.448 EN 16-07-2012

Standing Up for Your Right(s) in Europe - A Comparative Study on Legal Standing
(Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts
The aim of this study is to provide an in-depth and objective comparative analysis of legal
provisions, doctrine and case-law on locus standi before civil, criminal and administrative
courts of selected legal systems, and before the EU courts. This analysis serves as the basis
for several recommendations in this area.

PE 462.478 EN 15-08-2012

The Proposal for a Common European Sales Law: An e-Business Perspective

The Internet and new technologies transform commerce and allow traders and consumers to
transact irrespective of time, place and device. This paper explains the mechanisms behind
the new commerce developing and points to the opportunities it presents. The new commerce
also presents new challenges. Traders need another set of expertise and tools, and often opt
for partner solutions such as online marketplaces. Policymakers need to rapidly and
effectively remove barriers to these evolving commerce patterns. Here, we will need smart
and flexible policy to support a better functioning internal market, innovation and investment.
The proposed Common European Sales Law is a promising example of an attempt to improve
the internal market in a novel way. To ensure it is properly designed to support the new
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commerce, this paper proposes improvements to the areas of language, user experience,
dispute resolution, payment, and consumer obligations.

PE 462.471 EN 14-09-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: A Lawyer's Viewpoint

With reference to B2C transactions, the proposed CESL regulation seems to create unneeded
complexity of the legal framework in which consumers and business have to operate, while
establishing a burdensome procedure for the choice of CESL as applicable law in the
contract. Apart from giving out a certain unease regarding the level of consumer protection
afforded by the proposed regulation, such a procedure is likely to discourage both consumers
and traders from opting in the system. As to B2B transactions, the CESL seems to overlap
with the CISG. This international convention bears several similarities with the proposed
CESL and has not proven to be a complete success. The reasons of this partial success may
offer EU institutions important lessons for the purpose of avoiding the same problems in the
CESL.

PE 462.472 EN 15-10-2012

Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law: Making the Proposal
Simpler and More Certain

This briefing note summarises the observations and recommendations set out in the European
Law Institute’s Statement on the CESL. It is divided into two parts. The first deals with the
content of the proposed Regulation. The second deals with measures relating to effective
implementation.

PE 462.473 EN 15-10-2012

The Drafting of the CESL: An Assessment and Suggestions for Improvement

The drafting of the Commission’s current proposal for a CESL is analysed and assessed.
Recommendations for improving the drafting are made. The most important recommendation
is to allow for sufficient time during the legislative process in order to avoid the technical
mistakes that can be found in the proposal in its current form.

PE 462.475 EN 15-10-2012

The Functioning of the CESL within the Framework of the Rome I Regulation

This study examines the relationship between the CESL and the Rome I Regulation and will
attempt to ascertain to what extent this relationship will encourage cross-border B2C trade,
by enabling traders wishing to do business throughout the EU to be subject to the CESL’s
mandatory provisions, rather than the national public policy laws of the 27 European Union
Member States. This study will then make it possible to determine whether these overriding
mandatory provisions of the CESL provide a high level of consumer protection, compared to
the domestic consumer rights legislation in the countries of the European Union.

PE 462.477 EN 15-10-2012
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Law of Administrative Procedure of the European Union: European Added Value
Assessment (+ Annexes I-III)

Article 298 TFEU and the Charter of Fundamental Rights establish a right of citizens to good
administration. However, the current legal framework is fragmented, patchy and uneven and
the detailed provisions needed to enforce this right are lacking. This assessment argues that a
Regulation constituting a general Law of Administrative Procedure would bring significant
added value. ANNEXES: I- Enforcing citizens' right to good administration: time for action.
II- Aspects relating to added value for citizens and economic operators. III- Aspects relating
to the efficiency of the EU administration.

PE 494.457 EN 15-10-2012

Common European Sales Law: A Practical View

This paper provides a comment on the legislative history of the Common European Sales
Law from the perspective of a former rapporteur. It deals particularly with the importance of
many of the practical surrounding and related measures such as the provision of standard
terms and conditions of trade and ADR and ODR necessary to make the proposal a success.

PE 462.474 EN 15-11-2012

Consumer Protection under the Proposal of a Common European Sales Law

This briefing note explains the problems which the Common European Sales Law (CESL)
sets out to solve, to what extent it actually achieves those goals and where the proposal leaves
room for improvement. The paper focuses on consumer contracts concluded between parties
located within the EU. It intentionally leaves the many complicated and technical details of
Private International Law aside in order to make the basic structures of the current system
more visible so that the usefulness of a CESL can be better appraised.

PE 462.507 EN 15-11-2012

A European Framework for Private International Law: Current Gaps and Future
Perspectives

This report identifies the gaps that exist in the current European framework of private
international law and suggests a road map towards a more comprehensive codification of EU
private international law. For the time being, legislative efforts should be directed at creating
separate instruments for well-defined problems of private international law. The fruits of
these efforts could in the long-term be combined in a code of EU private international law.

PE 462.487 EN 15-11-2012

Mutual Recognition of Protection Measures in Civil Matters

This document contains an analysis of the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council 2011/0130/COD on mutual recognition of protection measures
in civil matters under a national judge's perspective.

PE 462.495 EN 15-11-2012
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The Problem of Under-Compensation of Victims of Cross-border Road Traffic
Accidents in the EU

The current acts in place – the Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the parallel
convention with Denmark – give the claimant several opportunities for forum shopping when
lodging a direct claim against foreign liability insurance. Since the lex fori determines
whether the Rome II Regulation or the Hague Convention is applicable in Common Market
cases, the aforementioned possibility of forum shopping ultimately leads to law shopping.
Between the claimant and the injuring party, the principle lex loci delicti should be
maintained. Applying the law of the victim’s residence would cause unforeseeable results and
enormous costs for the offending party. The question, whether the claimant should generally
be awarded a direct claim is a matter of secondary EU legislation, i.e. the question is treated
equally in every Member State. For that reason, making this last question dependent on the
lex fori is legitimate.

PE 462.491 EN 15-11-2012

Collective Rights Management: Initial Appraisal of the European Commission's Impact
Assessment

This note, prepared by the Impact Assessment Unit for the Committee on Legal Affairs,
analyses whether the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact
Assessment Guidelines, as well as additional factors identified by Parliament in its Impact
Assessment Handbook, appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the
substance of the proposal.

PE 496.734 EN 15-11-2012

Dissenting Opinions in the Supreme Courts of the Member States

This study examines the advantages and disadvantages of the practice of separate opinions.
After an analysis of its diffusion in the Member States' Supreme and Constitutional Courts, it
presents the practice of international tribunals. Finally, the reasons why the publication of
separate opinions may, or may not, be suited for the CJEU are also taken into consideration.

PE 462.470 EN 15-11-2012

Which Legal Basis for Family Law? The Way Forward

Many of the current features of European family law can be linked to their particular legal
basis. This paper evaluates the content and limits of the legal bases of EU family law rules
with a view to establishing the optimum mechanism(s) for further legislative progress in view
of the Union’s aims in this field. Particular consideration is given to the possible use of the
passerelle provision (Art 81(3)) and recourse to enhanced cooperation.

PE 462.498 EN 15-11-2012
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Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status

Perhaps one of the single greatest successes of the European Union is the creation of an area
without borders in which people, goods and services move freely. In 2010 alone, there were
almost 11 million citizens living in another Member State.

PE 462.489 EN 15-11-2012

Choice of Law for Cross-Border Road Traffic Accidents

A cross border road traffic accident occurring within the EU has the potential to attract the
application of three legal regimes, all of which contain choice of law rules. The regimes are
contained in Rome II Regulation, the Hague Convention on the Law Applicable to Traffic
Accidents and the Motor Insurance Directive (MID).

PE 462.492 EN 15-11-2012

Civil Status Documents - Challenges for Civil Registrars to Circumvent Problems
Stemming from the Legal Void

Since the regulation of the civil status area differs between Member States, EU citizens
encounter many problems settling their legally obtained civil status in another Member State.
This leads to discrimination, hinders the free movement of persons within the EU and
prevents EU citizens from exercising this right as well as the right of residence in the territory
of Member States. The solution to these problems is not complicated; however, it depends on
the motivation of Member States.

PE 462.500 EN 15-11-2012

Fraud with Respect to Civil Status

The International Commission on Civil Status is an intergovernmental organisation including
EU and non-EU member states which, for more than 60 years, has been facilitating
international cooperation with respect to civil status and encouraging the exchange of
information between registration officers. The ICCS, anxious to safeguard the reliability of
the information contained in civil status registers, has been led to examine the problem of
fraud with respect to civil status. The issue features systematically at its meetings and a
permanent working group is responsible for evaluating new trends and the measures
developed by member states to deal with them. Current work is focused on two areas: fraud
linked to new technologies and identification and verification of foreign documentation.

PE 462.499 EN 15-11-2012

A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

Surrogacy is an increasingly common reproductive practice. Today, stories about surrogacy
regularly appear in popular culture and news outlets, while the number of organisations
offering surrogacy services is clearly on the rise, as is the number of cases involving
surrogacy in courts across the EU. Surrogacy raises important legal issues, such as whether
surrogacy contracts should be enforceable, as well as questions pertaining to the legal
parenthood of a child born to a surrogate mother and his/her citizenship and nationality.
There are also significant policy and regulatory concerns relating to: payment; autonomy;
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child welfare; gender, sexual orientation and socio-economic inequality; reproductive health;
and globalisation.

PE 462.488 EN 15-11-2012

The Hague Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults

European States which have not already done so are invited to join the Hague Convention of
13 January 2000 on the International Protection of Adults. States in Europe that have already
signed, ratified or acceded to the 2000 Protection of Adults Convention are: Cyprus, Czech
Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,
Poland, Switzerland, and the United Kingdom of Great Britain and Ireland. The Convention
provides an important complement to the 2006 United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.

PE 462.496 EN 14-12-2012

Regulation (EU) No 650/2012 of July 2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition
and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession and on the
Creation of a European Certificate of Succession

The newly adopted Regulation (EU) No 650/2012 is an ambitious instrument dealing
exhaustively with every private international law aspects in regard to cross-border
successions. The Regulation aims at harmonising private international law rules so as to
enable individuals to organise more efficiently and more rapidly their successions within the
area of freedom, security and justice. The present paper addressed the main innovations,
advantages and pitfalls of the new Regulation.

PE 462.493 EN 14-12-2012

Current Gaps and Future Perspectives in European Private International Law: towards
A Code on Private International Law?

Private international law is to a great extent regulated by EU rules. However, particular areas
are still governed by national rules. This paper identifies the existing gaps in the EU
regulatory framework, and discusses future perspectives. In the short and the mid-term, the
focus should be on filling gaps by using separate instruments, while preserving coherence. In
the long term a more comprehensive framework or code would be an option.

PE 462.476 EN 14-12-2012

Cross-Border Implications of the Legal Protection of Adults

Convention XXXV is of significant assistance in relation to cross-border capacity issues.
However, it does have some weaknesses. Accordingly, Member States should be encouraged
to ratify Convention XXXV. In addition the creation of a form of European Power of
Representation would be extremely useful.

PE 462.497 EN 14-12-2012
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Why is Mediation not used more often as a Means of Alternative Dispute Resolution?

This briefing paper tries to explore why mediation is not used more often as a means of
dispute resolution. It identifies a number of reasons why mediation is not resorted to more
frequently and presents proposals on how legislation could respond to these obstacles. The
author wishes to highlight that, ideally, removing these obstacles will lead to an even less
frequent use of mediation.

PE 462.490 EN 14-12-2012

Common European Sales Law - Detailed Appraisal by the EP Impact Assessment Unit
of the European Commission's Impact Assessment

This note analyses the Impact Assessment (IA) accompanying the Commission Proposal for a
Regulation on a Common European Sales Law from a methodological point of view, without
dealing with the substance of the proposal. In general, the IA seems to respect the
methodological requirements the Commission has imposed upon itself in its Impact
Assessment Guidelines. The problems to be addressed by the proposed legislation are clearly
explained, related to the underlying problem drivers and logically presented. The set of
possible policy options is sufficiently wide and there is sufficient explanation of the baseline
scenario. The Commission seems to have broadly consulted with stakeholders and presents
stakeholder positions in the IA. It analyses a broad range of possible impacts for the policy
options, with an emphasis on economic impacts (mainly administrative and transaction
costs). The Commission attempts to make a quantitative estimation of the transaction costs, at
the same time acknowledging that adequate quantitative data are not available. The
transformation of the purely qualitative answers of economic operators in Eurobarometer
studies and other surveys into quantitative estimations can be criticised as producing
unreliable results.

PE 496.736 EN 15-01-2013

A Statute for European Mutual Societies: European Added Value Assessment

This European Added Value assessment aims at pointing out the main benefits of a statute for
a European mutual society from a social, economic and legal perspective. It is calculated that
today mutual societies provide healthcare and social services to 230 million European
citizens and represent about 180 billion euros in insurance premiums. Almost 70% of the
total number of insurance companies in Europe are mutual societies. There is a nearly
unanimous agreement among stakeholders that a statute for European mutuals would increase
the visibility and the recognition of mutual societies at European level and would unfold for
them the advantages of the internal market.

PE 494.461 EN 15-01-2013

14th Company Law Directive on the Cross-Border Transfer of a Company´s Registered
Office: European Added Value Assessment

Two legislative own-initiative reports adopted by Parliament in 2009 (Lehne) and 2012
(Regner) call on the Commission to submit a proposal for a Directive on the cross-border
transfer of company seats (14th Company Law Directive). The arguments in favour of this
approach are set out in detail in this European Added Value Assessment, which draws on the
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expert research commissioned specifically for the purpose of this assessment. ANNEX I:
Legal effects of the requested legislative instrument (Catherine Cathiard/Jeantet Associés)
ANNEX II: Economic and social effects of the requested legislative instrument (Patrice
Muller et al/London Economics).

PE 494.460 EN 15-01-2013

Life in Cross-Border Situations in the EU - A Comparative Study on Civil Status (Study
+ 9 Tomes of Country Reports)

Starting from a comparative analysis of civil status rules in nine different legal systems
(Bulgaria, France, Germany, Italy, Latvia, Scotland, Slovenia, Sweden and the Netherlands),
with a view on European and international legislation and case law, this study identifies
practical difficulties encountered by EU citizens exercising their rights when moving across
Europe. The study also recommends possible solutions to be found at EU level and within the
scope of EU competence to facilitate citizens' lives.

PE 474.395 EN 15-02-2013

Common European Sales Law: Research Paper on the Economic aspects of the
European Commission's Impact Assessment

In recent years, an extensive debate has evolved on the need for harmonising European sales
law, with the existing diversity of contract laws in Member States being perceived as a barrier
to trade and hence as burdensome for the European internal market. In November 2010, the
European Commission commissioned a study supporting its Impact Assessment (IA)
preparation on this matter. This report suggests that differences in contract law between
Member States (MS) do create barriers to trade, and the value of trade foregone each year
between MS due to differences in contract law amounts to some tens of billions of euros. The
aim of this paper is to assess the robustness and validity of the method used by the
Commission to calculate opportunity and transaction costs, as well as the soundness of the
economic model applied to the assessment of policy options; and to assess the reliability of
the Commission's assumptions in this respect and whether they can stand up to scrutiny.

PE 496.741 EN 15-02-2013

National Practices with regard to Accessibility of Court Documents

This study examines national practices regarding access to court files. After presenting some
national regimes giving the members of the public very broad access to court files, the study
focuses on the accessibility of court files of the Court of Justice of the European Union.
Finally, arguments in favour of greater access to the court files of the CJEU are analysed.
Recommendations are developed on how to enable more files of the CJEU comprehensive
access by the general public to be achieved to the court.

PE 474.406 EN 15-04-2013
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A Comparative Study of the Regime of Surrogacy in EU Member States

This study provides a preliminary overview of the wide range of policy concerns relating to
surrogacy as a practice at national, European and global level. It undertakes an extensive
examination of national legal approaches to surrogacy. It also analyses existing European
Union law and the law of the European Convention of Human Rights to determine what
obligations and possibilities surround national and transnational surrogacy. The study
concludes that it is impossible to indicate a particular legal trend across the EU, however all
Member States appear to agree on the need for a child to have clearly defined legal parents
and civil status.

PE 474.403 EN 15-05-2013

Insolvency Proceedings: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the proposal for a revised Regulation
on insolvency proceedings, submitted on 12 December 2012. It does not attempt to deal with
the substance of the proposal. It is drafted for informational and background purposes to
assist the relevant parliamentary committee(s) and Members more widely in their work.

PE 507.499 EN 15-05-2013

European Code of Private International Law: Cost of Non-Europe Report

On 11 October 2012, the Committee on Legal Affairs (JURI) requested a Cost of Non-
Europe report (CoNE) on the perspective of having a European Code on Private International
Law. This Cost of Non-Europe report analyses the formal question of the code, and more
particularly the question of 'gaps' in the Private International Law of the European Union
which need to be filled, and the cost to citizens and businesses of not filling them. It also
contains quantitative and qualitative arguments in favour of a European Code on Private
International Law. This report has been drawn up by the European Parliament's European
Added Value Unit, building on external expertise contributed by GHK and presented in a
separate annex. ANNEX: The perspective of having a European Code on Private
International Law. Research paper by Nick Bozeat (GHK).

PE 504.468 EN 14-06-2013

Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their
Effectiveness

The problems of implementation and enforcement of EU law have been longstanding. This
report analyses the trends regarding the transposition of EU law and the reasons for failure to
transpose on time. It assesses different tools developed at EU level to promote compliance,
looking across the board at the EU Pilot and infringement procedure alongside correlation
tables, scoreboards, committees, transposition and implementation plans, package meetings
or national and EU inspections. As a result, recommendations on ways to improve their use
are proposed.

PE 493.014 EN 15-07-2013
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Security of eGovernment Systems

The project ‘Security of eGovernment systems’ aimed at assisting policymakers in discerning
policy options for meeting future challenges in securing eGovernment systems. The project
focused on upcoming challenges of eGovernment security in delivering public services across
borders. Through identifying key security barriers and enablers, the project points to
promising avenues of policy development in an environment of rapidly changing ICTs and
changing socio-economic concerns in the EU. The most important contribution of the project
is the development and assessment of 11 policy options. Policy Option 1: Develop a policy
strategy for improving the security of IT-systems used in Europe ; Policy Option 2: Stimulate
development and use of security checklists (short-term) ; Policy Option 3: Policy Option 3:
Encourage the development and use of highly secure components (mid-term) ; Policy Option
4: Encourage the development and use of highly secure systems (long-term) ; Policy option 5:
Create stronger institutional supervision and oversight of security ; Policy option 6: Build a
‘Privacy by Design’ knowledge base ; Policy option 7: Substantiate the data minimisation
principle by using anonymisation techniques in all European eGovernment systems ; Policy
option 8: Stimulate technical and legal solutions that avoid or limit privacy risks caused by
re-identification of previously anonymised data; Policy option 9: Make Privacy Impact
Assessments of eGovernment systems mandatory and public ; Policy option 10: Use
gateways to achieve interoperability of different national eGovernment security tools, but aim
at Europe-wide availability and usability of tools ; Policy option 11: Ensure open and
transparent evaluations of the trade-offs between privacy, security, usability, interoperability
and costs of an eGovernment system.

PE 513.510 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software"

Proceedings of the workshop on "Legal Aspects of Free and Open Source Software", held on
9 July 2013 in Brussels.

PE 474.400 EN 15-07-2013

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law:
The Way Forward"

Proceedings of the workshop on "The Proposal for a Common European Sales Law: The
Way Forward", held on 10 July 2013 in Brussels.

PE 474.401 EN 15-07-2013

EU Trademark Regime: Initial Appraisal of the Commission's Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European
Commission's Impact Assessment (IA) accompanying the following proposals, submitted on
27 March 2013: Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark
(COM (2013) 161; and Commission proposal for a Directive of the European Parliament and
of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)
(COM (2013) 162).

PE 508.971 EN 15-07-2013
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Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Improving Mutual Trust"

Proceedings of the Workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Improving Mutual Trust" (Session II), held on 28 November 2013 in Brussels.

PE 493.023 EN 15-11-2013

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU
Law and Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices"

Proceedings of the workshop on "The Training of Legal Practitioners: Teaching EU Law and
Judgecraft - Learning and Accessing EU Law: Some Best Practices" (Session I), held on 28
November 2013 in Brussels.

PE 493.022 EN 15-11-2013

Promoting the Free Movement in the EU by Simplifying the Acceptance of Public
Documents: Cost of Non-Europe Report

Cost of Non Europe Reports are intended to evaluate the possibilities for gains and the
realisation of a ‘public good’ through common action at EU level in specific policy areas and
sectors. In particular, this study analyses the cost for citizens and businesses of the formalities
which are currently necessary in order to make certain public documents acceptable in
different Member States. The study concludes that the abolition of legalisation and Apostille,
the simplified certification of copies and translations, the establishment of multilingual forms
in all official languages concerning birth, death, marriage, registered partnership, and legal
status and representation of a company would greatly reduce the current costs associated with
authenticating national public documents. Citizens and businesses would be able to more
freely exercise their right of free movement and freedom of establishment in another Member
State without facing disproportionate obstacles.

PE 510.980 EN 16-12-2013

Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation
and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU

Five and a half years since its adoption, the Mediation Directive (2008/52/EC) has not yet
solved the ‘EU Mediation Paradox’. Despite its proven and multiple benefits, mediation in
civil and commercial matters is still used in less than 1% of the cases in the EU. This study,
which solicited the views of up to 816 experts from all over Europe, clearly shows that this
disappointing performance results from weak promediation policies, whether legislative or
promotional, in almost all of the 28 Member States. The experts strongly supported a number
of proposed nonlegislative measures that could promote mediation development. But more
fundamentally, the majority view of these experts suggests that introducing a ‘mitigated’
form of mandatory mediation may be the only way to make mediation eventually happens in
the EU. The study therefore proposes two ways to “reboot” the Mediation Directive: amend
it, or, based on the current wording of its Article 1, request that each Member State commit
to, and reach, a simple “balanced relationship target number” between civil litigation and
mediation.

PE 493.042 EN 15-01-2014
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Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected
Member States

This report discusses the legal framework applicable to copyright contracts as well as the
practices in artistic sectors. A careful revision of the copyright provisions, contractual law
principles and case law in 8 Member States is presented together with a more specific
analysis of a set of issues particularly relevant nowadays, such as collective bargaining,
digital exploitation, imbalanced contracts, and reversion rights, among others. A set of
recommendations aiming at improving the level of fairness in copyright contracts is proposed
at the end of the study.

PE 493.041 EN 15-01-2014

Simplifying the Acceptance of Certain Public Documents in the EU: Initial Appraisal of
the Commission´s Impact Assessment

This note seeks to provide an initial analysis of the European Commission's Impact
Assessment (IA) accompanying its proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council on promoting the free movement of citizens and businesses by simplifying the
acceptance of certain public documents in the European Union and amending Regulation
(EU) 1024/2012 (COM (2013) 228), which was submitted in April 2013. It analyses whether
the principal criteria laid down in the Commission’s own Impact Assessment Guidelines, as
well as additional factors identified by Parliament in its Impact Assessment Handbook,
appear to be met by the IA. It does not attempt to deal with the substance of the proposal.

PE 514.079 EN 15-01-2014

National Constitutional Avenues for further EU Integration

This study investigates national constitutional limits to further EU integration and explores
ways to overcome them. It includes an in-depth examination of the constitutional systems of
12 Member States (Croatia, the Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany,
Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, and the United Kingdom) and a bird’s eye
view of all Member States. EU integration can be advanced by avoiding substantive
constitutional obstacles in various ways. Overcoming the substantive obstacles requires
managing national procedural constitutional hurdles. This is possible to the extent that the
required broad political consensus exists.

PE 493.046 EN 14-02-2014

Possibility and Terms for Applying Brussels I Regulation (Recast) to Extra-European
Disputes

Upon request by the JURI Committee, this study provides an analysis of improvements to
European rules on jurisdiction and enforcement of judgments. It concerns, in particular,
disputes connected to third (non-EU) States by virtue of the domicile of the defendant or as a
result of a connecting factor that the European Union considers as a ground for exclusive
jurisdiction where it points towards the courts of a Member State. In summary, the research is
aimed at determining the external boundaries of the European Union’s jurisdiction.
Moreover, the study explores the possibilities open to the European Union for achieving the
best possible coordination in the exercise of jurisdiction with its economic partners. More



ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature141

specifically, a two-step progression is suggested: first, the unilateral introduction of specific
rules of coordination - via the adoption of legislation setting out specific jurisdiction rules for
non-EU disputes – and, secondly, the promotion of international conventions with third
States, so as to coordinate EU and non-EU private international law systems and in order to
attain a higher degree of legal certainty for EU and non-EU litigators.

PE 493.024 EN 14-03-2014

Trade Secrets

This document provides an analysis of the nature of a trade secret, its legal protection and the
European Commission's recent proposal. While protection is afforded under several
jurisdictions, such as EU law, international law, criminal law, civil law, labour law or simply
tort law, no uniform instrument exists. As case law is very important for that kind of a
relatively new concept, some examples from jurisprudence are provided.

PE 493.055 EN 15-04-2014
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ANNEX VII - Members

Members

MEMBERS
Political
groups

Country Mandate within JURI

Baldassarre Raffaele
Vice-Chair from to 14.09.2009 to
30.06.2014

EPP Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Berlinguer Luigi
Coordinator
Vice-Chair from to 16.07.2009 to
29.02.2012

S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Bodu Sebastian Valetin
Vice-Chair from 16.07.2009 to
30.06.2014

EPP Romania 16.07.2009 - 30.06.2014

Castex Françoise
Vice-Chair from 01.03.2012  to
30.06.2014

S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gallo Marielle EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Gargani Giuseppe EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna S&D Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Engström Christian Greens Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Häfner Gerald Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Karim Sajjad ECR UK 08.06.2011 - 30.06.2014

Koewius Annette EPP Germany 13.03.2014 - 30.06.2014

Lehne Klaus-Heiner
Chair from 16.07.2009 to 28.02.2014

EPP Germany 16.07.2009 - 28.02.2014

López-Istúriz White Antonio EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Masip Hidalgo Antonio S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Maštálka Jiří EUL/NGL Czech Republic 16.07.2009 - 30.06.2014

Mészáros Alajos EPP Slovakia 16.07.2009 - 30.06.2014

Rapkay Bernhard S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Regner Evelyn
Vice-Chair from 16.07.2009  to
30.06.2014

S&D Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

Speroni Francesco Enrico EFD Italy 16.07.2009 - 02.04.2014

Stoyanov Dimitar NI Bulgaria 16.07.2009 - 30.06.2014

Taylor Rebecca ALDE United Kingdom 14.03.2012 - 30.06.2014

Thein Alexandra ALDE Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wallis Diana ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 31.01.2012

Wieland Rainer EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Wikström Cecilia ALDE Sweden 16.07.2009 - 30.06.2014

Ziobro Zbigniew EFD Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Zwiefka Tadeusz EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014
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Alternates

ALTERNATES Political
groups

Country Mandate JURI

Albrecht Jan Philip Greens Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Batten Gerard EFD United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Borys Piotr EPP Poland 16.07.2009 - 30.06.2014

Bowles Sharon ALDE United Kingdom 16.07.2009 - 30.06.2014

Buşoi Christian Silviu ALDE Romania 08.11.2011 - 30.06.2014

Cavada Jean-Marie EPP France 16.07.2009 - 30.06.2014

Cofferati Sergio Gaetano S&D Italy 16.07.2009 - 30.06.2014

Crowley Brian ALDE Ireland 16.07.2009 - 30.06.2014

Hellvig Eduard-Raul ALDE Romania 05.09.2013 - 30.06.2014

de Grandes Pascual Luis EPP Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Honeyball Mary S&D United Kingdom 20.09.2010 - 30.06.2014

Kožušník Edvard ECR Czech Republic 21.07.2009 - 30.06.2014

Lansbergis Vytautas EPP Lithuania 16.07.2009 - 30.06.2014

Lechner Kurt EPP Germany 16.07.2009 - 16.03.2012

Lichtenberger Eva Greens Austria 16.07.2009 - 30.06.2014

López Aguilar Juan Fernando S&D Spain 16.07.2009 - 30.06.2014

Manders Toine ALDE The Netherlands 16.07.2009 - 29.11.2011

Mastella Clemente EPP Italy 19.01.2012 - 30.06.2014

McCarthy Arlene S&D United Kingdom 16.09.2009 - 30.06.2014

Messerschmidt Morten EFD Denmark 19.01.2012 - 30.06.2014

Niebler Angelika EPP Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Omarjee Younous GUE/NGL France 10.01.2012 - 30.06.2014

Rangel Paulo EPP Portugal 20.10.2010 - 30.06.2014

Roth-Behrendt Dagmar S&D Germany 16.07.2009 - 30.06.2014

Szájer József EPP Hungary 16.07.2009 - 30.06.2014

Voss Axel EPP Germany 26.03.2012 - 30.06.2014

Weber Henri S&D France 16.07.2009 - 30.06.2014
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