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Rendeletre irányuló javaslat 

3 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 Független szakértők testülete 

  (1) A Bizottság létrehoz egy független 

szakértőkből álló testületet (a 

továbbiakban: a testület). A testület 

alkotmányjogi, pénzügyi és költségvetési 

területen működő független szakértőkből 

áll. Minden egyes tagállam nemzeti 

parlamentje egy szakértőt, az Európai 

Parlament pedig tíz szakértőt nevez ki. A 

testület összetételének biztosítania kell a 

nemek közötti egyensúlyt. 

 Adott esetben érintett szervezetek és 

hálózatok – például az Európai 

Tudományos Akadémiák Szövetsége, a 

Nemzeti Emberi Jogi Intézmények 

Európai Hálózata, az Európa Tanács 

szervei, az Igazságszolgáltatás 

Hatékonyságáért küzdő Európai 

Bizottság, az Európai Ügyvédi Kamarák 

Tanácsa, a Tax Justice Network, az 

Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet, 

valamint a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet – képviselői a (6) 

bekezdésben említett eljárási 

szabályzatnak megfelelően 

megfigyelőként meghívhatók a testületbe. 

 (2) A testület tanácsadói feladatainak 
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célja a Bizottság segítése a valamely 

tagállamban a jogállamiság tekintetében 

fennálló olyan általánossá vált 

hiányosságok azonosításában, amelyek 

sértik vagy veszélyeztetik a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodást és az Unió 

pénzügyi érdekeinek védelmét. A testület 

mennyiségi és minőségi kritériumok és 

információk alapján évente értékeli a 

helyzetet minden tagállamban, kellő 

figyelemmel a 5. cikk (2) bekezdésében 

említett információkra és iránymutatásra. 

 (3) A testület által végzett értékelést követő 

éves vitát az Európai Parlament a nemzeti 

parlamentekkel együtt folytatja le. 

 (4) Tanácsadói feladatai részeként és a (2) 

bekezdés szerinti megfontolások 

eredményének figyelembevételével a 

testület véleményt nyilváníthat a valamely 

tagállamban a jogállamiság tekintetében 

tapasztalt általánossá vált hiányosságról. 

A testület véleményének megfogalmazása 

során törekszik konszenzus kialakítására. 

Amennyiben nem sikerül konszenzust 

elérnie, a testület a tagok egyszerű 

többségével nyilvánít véleményt. 

 (5) A végrehajtási jogi aktusoknak az 5. 

cikk (6) bekezdése és a 6. cikk (2) 

bekezdése szerinti elfogadásakor a 

Bizottság figyelembe veszi a testület e cikk 

(4) bekezdése szerinti esetleges vonatkozó 

véleményét. 

 (6) A testület elnökét tagjai közül választja 

meg. A testület kidolgozza eljárási 

szabályzatát. 
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