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Tárgy: Iránymutatások a polgárok csoportjaitól származó kérelmek kezelésére 
(annak ellenőrzéséhez, hogy az európai politikai pártok vagy alapítványok 
megfelelnek-e az uniós alapértékeknek)

Az eljárási szabályzat 235. cikkének (3) bekezdése

Az Alkotmányügyi Bizottság,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 10. cikkének (4) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i, az európai politikai 
pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 
1141/2014/EU, Euratom rendelete 10. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére1,

– tekintettel az eljárási szabályzat 235. cikke (3) bekezdésének hetedik albekezdésére,

2020. február 19-én meghatározta és jóváhagyta a polgárok csoportjaitól érkező indokolt 
kérelmek kezelésére vonatkozó alábbi iránymutatásokat, felkérve a Parlamentet, hogy kérje 
fel az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságát annak 
ellenőrzésére, hogy valamely, nyilvántartásba vett európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány megfelel-e az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában és (2) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételeknek, azaz tiszteletben tartja-e az 
Unió alapját képező, az EUSZ 2. cikkében kifejezésre juttatott értékeket.

1 HL L 317., 2014.11.4., 1. o.
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Általános elvek

A bizottság csak olyan indokolt kérelmekkel foglalkozik, amelyek elfogadhatóságát az elnök 
a 235. cikk (3) bekezdése alapján megvizsgálta. Az elfogadhatóságról szóló határozat az 
elnök kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az elnök többek között egyrészt azt vizsgálja, hogy 
legalább 50 azonosítható természetes személy – akik jelenleg nem európai parlamenti 
képviselők – fizikailag aláírta-e a kérelmet, másrészt pedig, hogy a kérelemhez csatoltak-e 
ténybeli bizonyítékot. 

Az indokolt kérelmek sikeres kezelése érdekében a bizottság titkársága felkéri a 
kérelmezőket, hogy jelöljenek ki egy kapcsolattartó személyt a polgárok csoportjából.

Eljárás

 Titkársági szinten

Az elnöktől érkező elfogadható kérelem kézhezvételét követően a bizottság titkársága 
megvizsgálja a kérelmet, és két héten belül elkészíti a koordinátoroknak szóló aktát.

Az aktát továbbítják a bizottság valamennyi teljes jogú tagjának és póttagjának is. 

 Koordinátori szinten

A koordinátorok ajánlást tesznek a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy lezárják-e az eljárást, 
vagy benyújtsák-e a polgárok csoportjának kérelmét a Parlamenthez. Ebben az 
összefüggésben a koordinátoroknak különösen azt kell értékelniük, hogy a polgárok által 
csatolt érdemi ténybeli bizonyíték, amely szerint a szóban forgó európai politikai párt vagy 
európai politikai alapítvány nem felel meg az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 3. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában és 3. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott 
feltételeknek, indokolja-e a kérelem hatósághoz történő benyújtását.

 Bizottsági szinten

A koordinátorok ajánlását a négy hónapos határidő lejárta előtt kellő időben felveszik a 
bizottság napirendjére, az eljárási szabályzat 235. cikke (3) bekezdésének harmadik 
albekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A bizottság vitát tarthat a polgárok csoportjának kérelméről, figyelembe véve a koordinátorok 
ajánlását.

A bizottság tagjainak többségével – akiknek legalább három képviselőcsoportot kell 
képviselniük – határoz arról, hogy továbbítja-e a polgárok csoportjának kérelmét az elnöknek 
a Parlamenthez való benyújtás céljából. Amennyiben nem érik el ezt a többséget, az eljárást 
lezártnak kell tekinteni.
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A polgárok csoportjának kapcsolattartó személyét tájékoztatják a bizottság határozatáról.

 Továbbítás az elnöknek

A bizottság elnöke levélben tájékoztatja az elnököt a bizottság határozatáról.


