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Módosítás 75
Rainer Wieland
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0462/2018
Richard Corbett
A Parlament eljárási szabályzatának módosítása
(2018/2170(REG))

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11a cikk (új) – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(4a) Az említett szabályok más módon 
nem hátráltathatják vagy korlátozhatják a 
képviselőt hivatali tevékenysége, illetve 
bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy 
egyéb tevékenysége gyakorlásában.
(A 11a. cikk (5) bekezdése elé illesztendő 
be, amennyiben a 20. módosítás 
elfogadásra kerül.)
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Módosítás 76
György Schöpflin, Rainer Wieland
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0462/2018
Richard Corbett
A Parlament eljárási szabályzatának módosítása
(2018/2170(REG))

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
211 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(8) Amennyiben a Bizottság nem 
terjeszt elő jogi aktusra irányuló javaslatot 
a hozzá a 211/2011/EU rendelet 9. cikke 
szerint benyújtott sikeres európai polgári 
kezdeményezésről tizenkét hónapon belül 
azt követően, hogy arról kedvező 
véleményt nyilvánított és közleményben 
jelezte az ezzel kapcsolatban meghozni 
kívánt intézkedéseit, a téma szerint 
illetékes bizottság a polgári 
kezdeményezés szervezőivel konzultálva 
meghallgatást kezdeményezhet, és szükség 
esetén elindíthatja a 46. cikkben 
meghatározott eljárást a Parlament azon 
jogának gyakorlása érdekében, hogy 
felkérje a Bizottságot megfelelő javaslat 
benyújtására.

(8) Miután a Bizottság közzétette az 
adott polgári kezdeményezéssel 
kapcsolatos jogi és politikai 
következtetéseit felvázoló közleményt, a 
Parlament értékeli a Bizottság által a 
közlemény eredményeként tett lépéseket 
Amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő 
megfelelő javaslatot a polgári 
kezdeményezésről, a téma szerint illetékes 
bizottság a polgári kezdeményezés 
szervezőivel konzultálva meghallgatást 
szervezhet. A Parlament ezen kívül 
dönthet arról, hogy tart-e plenáris vitát, és 
hogy a vitát állásfoglalással zárja-e le. A 
211. cikk (7a) bekezdésben meghatározott 
eljárás értelemszerűen alkalmazandó. A 
Parlament dönthet úgy is, hogy él az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 225. cikke szerinti jogával, 
ezáltal elindítva a 46. cikkben 
meghatározott eljárást.
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