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MÓDOSÍTÁSOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 a bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (1a)  kéri az Európai Parlament, az 

Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Bizottság decentralizált ügynökségekről 

kiadott, 2012. július 19-i közös 

nyilatkozatához mellékelt közös 

megközelítés haladéktalan 

felülvizsgálatát, hogy az Európai 

Parlament szerepét – tekintettel a rendes 

jogalkotási eljárásban betöltött 

társjogalkotói szereppel járó előjogaira – 

kellően figyelembe vegyék az ügynökségek 

székhelyének megválasztásáról szóló 

döntéshozatali folyamatban, ezért felszólít 

arra, hogy az Európai Parlamentet 

szorosan vonják be ebbe a döntéshozatali 

folyamatba; 

 

Módosítás  2 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

1 b bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (1b)  jóváhagyja az ezen 

állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot; 

Tájékoztatásul: a nyilatkozat szövege a következő: 

„Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem vették 

kellőképpen figyelembe az Európai Bankhatóság (EBH) új székhelyének kiválasztásához 

vezető eljárás során.  

 

Az Európai Parlament emlékeztetni kíván társjogalkotói előjogaira és az ügynökségek és 

szervek elhelyezkedése kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási eljárás teljes mértékű 

tiszteletben tartásához.  
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Az egyetlen közvetlenül megválasztott uniós intézményként az Európai Parlament a 

demokratikus elv tiszteletben tartásának legfőbb védnöke az Unióban.  

 

Az Európai Parlament elítéli a székhely új helyszínének kiválasztása érdekében követett 

eljárást, mely de facto megfosztotta az Európai Parlamentet előjogaitól, mivel nem vonták be 

ténylegesen a folyamatba, most azonban elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási eljárás 

keretében egyszerűen erősítse meg a székhely új helyszíne tekintetében hozott választást. 

 

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa 

és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről kiadott, 2012-ben aláírt közös 

nyilatkozatához mellékelt közös megközelítés magában a nyilatkozatban elismertek szerint 

jogilag nem kötelező erejű, és hogy abban az intézmények jogalkotási hatásköreinek sérelme 

nélkül állapodtak meg. 

 

Az Európai Parlament üdvözli, hogy az ügynökség új székhelyének kiválasztási eljárása a 

közös megközelítésben említett kiválasztási kritériumokon alapult, de sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy végül sorsolással zárult. Az Európai Parlament ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az 

új székhely kiválasztása tekintetében folytatott eljárást a jövőben alakítsák át. 

 

Az Európai Parlament kiemeli, hogy a székhely új helyszínének kiválasztására irányuló 

eljárás, mely a közös megközelítésen alapul, tisztán kormányközi jellegű, és hogy a 

helyszínválasztás rendes jogalkotási eljárással történő megerősítésének kérése tükrözi a 

kormányközi folyamat és a közösségi módszer közötti súrlódást, és magában hordozza a 

közösségi módszer aláásásának kockázatát.  

 

Az Európai Parlament végül emlékeztetni kíván arra is, hogy a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban1 a három intézmény 

jóhiszemű és átlátható együttműködés mellett kötelezte el magát, emlékeztetve a 

társjogalkotók Szerződésekben rögzített egyenlőségére. 

______________________ 
 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unióról szóló 

szerződésre, és különösen 13. cikkének (2) 

bekezdésére, 

Indokolás 

Utalás az uniós intézmények közötti kölcsönös és jóhiszemű együttműködés kötelezettségére. 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a)  Az Európai Unióról szóló 

szerződés 13. cikkének (2) bekezdése az 

uniós intézmények közötti kapcsolatok 

tekintetében előírja a jóhiszemű és 

kölcsönös együttműködést, a 

Szerződésekben rájuk ruházott hatáskörök 

korlátain belül, az ott meghatározott 

eljárások, feltételek és célok szerint. Az 

Európai Parlamentet a rendes jogalkotási 

eljárás valamennyi lépése során teljes 

mértékben tájékoztatni kell és be kell 

vonni. 
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