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Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton, Ramon Tremosa i Balcells, Jan 

Philipp Albrecht és mások 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

V cím – 3 fejezet – 130 a cikk (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 130a. cikk 

Írásbeli választ igénylő kisebb 

interpellációk 

 (1) Bármely bizottság, képviselőcsoport 

vagy a Parlament összes képviselőjének 

legalább öt százaléka írásbeli választ 

igénylő kérdések formájában kisebb 

interpellációkat intézhet a Tanácshoz, a 

Bizottsághoz vagy a Bizottság 

alelnökéhez/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjéhez, 

amelyekben tájékoztatást kérhetnek 

konkrétan megjelölt kérdésekben. 

 Ezeket a kérdéseket az elnökhöz kell 

benyújtani, aki – amennyiben a kérdések 

általában összhangban vannak az eljárási 

szabályzattal, és teljesítik az eljárási 

szabályzat mellékletében1a meghatározott 

feltételeket – felkéri a címzettet, hogy két 

héten belül válaszoljon. Az elnök a 

kérdésfeltevővel egyeztetve 

meghosszabbíthatja ezt a határidőt. 

 (2) A kérdéseket és a válaszokat 

közzéteszik a Parlament honlapján. 

 ____________________________ 

1aLásd III. melléklet. 

Or. en 
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Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

V cím – 3 fejezet – 130 b cikk (új)  

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 130b. cikk 

 Írásbeli választ igénylő nagyobb 

interpellációk vitával 

 (1) Bármely bizottság, képviselőcsoport 

vagy a Parlament összes képviselőjének 

legalább öt százaléka írásbeli választ 

igénylő kérdések formájában, amelyeket 

vita követ, nagyobb interpellációkat 

intézhet a Tanácshoz, a Bizottsághoz vagy 

a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi 

és biztonságpolitikai főképviselőjéhez A 

kérdésekhez rövid indokolást lehet fűzni. 

 Ezeket a kérdéseket az elnökhöz kell 

benyújtani, aki – amennyiben a kérdések 

általában összhangban vannak az eljárási 

szabályzattal, és teljesítik az eljárási 

szabályzat mellékletében1a meghatározott 

feltételeket – azonnal tájékoztatja a 

címzettet a kérdésről, és felkéri, hogy 

jelezze, megválaszolja-e a kérdést, és ha 

igen, mikor. 

 (2) Az írásbeli válasz kézhezvételekor a 

nagyobb interpellációt a 149. cikkben 

rögzített eljárásnak megfelelően fel kell 

venni a Parlament napirendtervezetébe. 

Amennyiben egy bizottság, 

képviselőcsoport vagy a Parlament összes 

képviselőjének legalább öt százaléka azt 

kéri, vitát kell tartani. 
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 (3) Ha a címzett visszautasítja a kérdésre 

való válaszadást, vagy ezt három héten 

belül nem teszi meg, a kérdést fel kell 

venni a napirendtervezetbe. Amennyiben 

egy bizottság, képviselőcsoport vagy a 

Parlament összes képviselőjének legalább 

öt százaléka azt kéri, vitát kell tartani. A 

vita előtt a kérdésfeltevők egyike engedélyt 

kaphat arra, hogy kiegészítő indokolást 

fűzzön a kérdéshez. 

 (4) A kérdést a kérdésfeltevők egyike 

fejtheti ki. Az érintett intézmény egy tagja 

válaszol. 

 A 123. cikk állásfoglalási indítványok 

előterjesztésére és a róluk tartott 

szavazásokra vonatkozó (2)–(5) bekezdése 

értelemszerűen alkalmazandó. 

 (5) A kérdéseket és a válaszokat 

közzéteszik a Parlament honlapján. 

 ____________________________ 

1aLásd III. melléklet. 

Or. en 
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III melléklet – 1 cím  

 

Hatályos szöveg Módosítás 

A 130. és 131. cikk szerinti, írásbeli választ 

igénylő kérdésekre vonatkozó feltételek 

A 130., 130a., 130b. és 131. cikk szerinti, 

írásbeli választ igénylő kérdésekre 

vonatkozó feltételek 

Or. en 

 

 

 


