
RE\1078593HU.doc PE571.029v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Plenárisülés-dokumentum

B8-1214/2015

12.11.2015

AZ EURÓPAI PARLAMENT 
ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ 
JAVASLAT
az eljárási szabályzat 227. cikke alapján

a 11. cikk módosítása (A képviselők pénzügyi érdekeltségei, magatartási 
szabályok, kötelező átláthatósági nyilvántartás és a Parlamentbe való belépés)

Elisa Ferreira, Michael Theurer, Alain Lamassoure



PE571.029v01-00 2/5 RE\1078593HU.doc

HU

B8-1214/2015

A 11. cikk módosítása (A képviselők pénzügyi érdekeltségei, magatartási szabályok, 
kötelező átláthatósági nyilvántartás és a Parlamentbe való belépés)

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
11. cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1. A Parlament az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 232. cikkével 
összhangban a képviselők pénzügyi 
érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági 
szabályokat határoz meg a képviselők 
többsége által elfogadott magatartási kódex 
formájában, amelyet mellékletként csatolni 
kell az eljárási szabályzathoz1. 

1. A Parlament az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 232. cikkével 
összhangban a képviselők pénzügyi 
érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági 
szabályokat határoz meg a képviselők 
többsége által elfogadott magatartási kódex 
formájában, amelyet mellékletként csatolni 
kell az eljárási szabályzathoz1. 

A szabályok semmilyen módon nem 
hátráltathatják vagy korlátozhatják a 
képviselőt hivatali tevékenysége, illetve 
bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy 
egyéb tevékenysége gyakorlásában.

A szabályok semmilyen módon nem 
hátráltathatják vagy korlátozhatják a 
képviselőt hivatali tevékenysége, illetve 
bármely ehhez kapcsolódó politikai vagy 
egyéb tevékenysége gyakorlásában.

2. A képviselők magatartását kölcsönös 
tiszteletnek kell jellemeznie, az Európai 
Unió alapvető dokumentumaiban 
meghatározott értékeken és elveken kell 
nyugodnia, meg kell őriznie a Parlament 
méltóságát, és nem akadályozhatja a 
parlamenti munka zökkenőmentességét 
végzését, sem pedig a nyugalmat a 
Parlament épületeiben. A képviselők 
betartják a bizalmas információk 
kezelésére vonatkozó parlamenti 
szabályokat. 

2. A képviselők magatartását kölcsönös 
tiszteletnek kell jellemeznie, az Európai 
Unió alapvető dokumentumaiban 
meghatározott értékeken és elveken kell 
nyugodnia, meg kell őriznie a Parlament 
méltóságát, és nem akadályozhatja a 
parlamenti munka zökkenőmentességét 
végzését, sem pedig a nyugalmat a 
Parlament épületeiben. A képviselők 
betartják a bizalmas információk 
kezelésére vonatkozó parlamenti 
szabályokat. 

A fenti normák és szabályok be nem tartása 
a 165., 166. és 167. cikknek megfelelő 
intézkedések alkalmazásához vezethet.

A fenti normák és szabályok be nem tartása 
a 165., 166. és 167. cikknek megfelelő 
intézkedések alkalmazásához vezethet.

3. E cikk alkalmazása semmilyen módon 
nem befolyásolhatja a parlamenti viták 
élénkségét, sem a képviselők 
szólásszabadságát.

3. E cikk alkalmazása semmilyen módon 
nem befolyásolhatja a parlamenti viták 
élénkségét, sem a képviselők 
szólásszabadságát.

E cikk alkalmazása a képviselők az 
elsődleges jog és a képviselői statútum 

E cikk alkalmazása a képviselők az 
elsődleges jog és a képviselői statútum 
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szerinti előjogainak teljes körű tiszteletben 
tartásán alapul.

szerinti előjogainak teljes körű tiszteletben 
tartásán alapul.

E cikk alkalmazása megfelel az 
átláthatóság elvének és garantálja, hogy a 
képviselők tudomására hozzák a tárgyban 
hozott intézkedéseket, és egyenként 
tájékoztassák őket jogaikról és 
kötelezettségeikről.

E cikk alkalmazása megfelel az 
átláthatóság elvének és garantálja, hogy a 
képviselők tudomására hozzák a tárgyban 
hozott intézkedéseket, és egyenként 
tájékoztassák őket jogaikról és 
kötelezettségeikről.

4. Minden parlamenti ciklus kezdetén a 
quaestorok meghatározzák az egyes 
képviselők által akkreditálható 
asszisztensek (akkreditált asszisztensek) 
legmagasabb számát. 

4. Minden parlamenti ciklus kezdetén a 
quaestorok meghatározzák az egyes 
képviselők által akkreditálható 
asszisztensek (akkreditált asszisztensek) 
legmagasabb számát. 

5. A hosszú ideig érvényes 
belépőkártyáknak az uniós intézmények 
személyzeti állományához nem tartozó 
személyek részére való kiállításáért a 
quaestorok felelnek. E belépőkártyák 
legfeljebb egy évig érvényesek és 
megújíthatók. E belépőkártyák 
használatának módját az Elnökség 
határozza meg.

5. A hosszú ideig érvényes 
belépőkártyáknak az uniós intézmények 
személyzeti állományához nem tartozó 
személyek részére való kiállításáért a 
quaestorok felelnek. E belépőkártyák 
legfeljebb egy évig érvényesek és 
megújíthatók. E belépőkártyák 
használatának módját az Elnökség 
határozza meg.

E belépőkártyák kiállíthatók: E belépőkártyák kiállíthatók:

– azon személyek részére, akik szerepelnek 
az átláthatósági nyilvántartásban2, vagy 
akik az abban nyilvántartott szervezetek 
képviselői vagy alkalmazottai; a 
nyilvántartásba vétel azonban nem jogosít 
fel automatikusan az ilyen belépőkártyára; 

– azon személyek részére, akik szerepelnek 
az átláthatósági nyilvántartásban2, vagy 
akik az abban nyilvántartott szervezetek 
képviselői vagy alkalmazottai; a 
nyilvántartásba vétel azonban nem jogosít 
fel automatikusan az ilyen belépőkártyára; 

- azon személyeknek, akik rendszeresen be 
kívánnak lépni a Parlament épületeibe, 
azonban nem tartoznak az átláthatósági 
nyilvántartás létrehozásáról szóló 
megállapodás3 hatálya alá; 

- azon személyeknek, akik rendszeresen be 
kívánnak lépni a Parlament épületeibe, 
azonban nem tartoznak az átláthatósági 
nyilvántartás létrehozásáról szóló 
megállapodás3 hatálya alá; 

– a képviselők helyi asszisztenseinek, 
valamint az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága tagjai 
asszisztenseinek. 

– a képviselők helyi asszisztenseinek, 
valamint az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága tagjai 
asszisztenseinek. 

6. Az átláthatósági nyilvántartásban 
nyilvántartott szervezetek és személyek a 
Parlamenttel fennálló kapcsolataik során 
kötelesek betartani a következőket: 

6. Az átláthatósági nyilvántartásban 
nyilvántartott szervezetek és személyek a 
Parlamenttel fennálló kapcsolataik során 
kötelesek betartani a következőket: 

– a megállapodáshoz csatolt magatartási 
kódex4;

– a megállapodáshoz csatolt magatartási 
kódex4;
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– a megállapodásban rögzített eljárások és 
egyéb kötelezettségek; valamint

– a megállapodásban rögzített eljárások és 
egyéb kötelezettségek; valamint

– e cikk rendelkezései és végrehajtási 
rendelkezései. 

– e cikk rendelkezései és végrehajtási 
rendelkezései. 

7. A quaestorok határozzák meg, hogy a 
magatartási kódex miként alkalmazandó a 
hosszú ideig érvényes belépőkártyával 
rendelkező, azonban a megállapodás 
hatálya alá nem tartozó személyekre. 

7. A quaestorok határozzák meg, hogy a 
magatartási kódex miként alkalmazandó a 
hosszú ideig érvényes belépőkártyával 
rendelkező, azonban a megállapodás 
hatálya alá nem tartozó személyekre. 

8. A belépőkártyák visszavonására a 
quaestorok indokolt határozata alapján a 
következő esetekben kerül sor:

8. A belépőkártyák visszavonására a 
quaestorok indokolt határozata alapján a 
következő esetekben kerül sor:

 – az átláthatósági nyilvántartásból való 
törlés, kivéve, ha nyomós okok szólnak a 
visszavonás ellen;

 – az átláthatósági nyilvántartásból való 
törlés, kivéve, ha nyomós okok szólnak a 
visszavonás ellen;

– a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek 
súlyos megszegése.

– a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségek 
súlyos megszegése;

– egy szervezet vagy vállalat részéről nem 
együttműködő magatartás tanúsítása: 
például megtagadja a parlamenti 
bizottságok által szervezett nyilvános vagy 
zárt ajtók mögötti meghallgatásokon való 
részvételt.

9. Az Elnökség a főtitkár javaslatára 
meghozza az átláthatósági nyilvántartás 
megvalósításához szükséges 
intézkedéseket a nyilvántartás 
létrehozásáról szóló megállapodás 
rendelkezéseivel összhangban.

9. Az Elnökség a főtitkár javaslatára 
meghozza az átláthatósági nyilvántartás 
megvalósításához szükséges 
intézkedéseket a nyilvántartás 
létrehozásáról szóló megállapodás 
rendelkezéseivel összhangban.

Az (5)–(8) bekezdés végrehajtási 
rendelkezéseit melléklet5 határozza meg.

Az (5)–(8) bekezdés végrehajtási 
rendelkezéseit melléklet5 határozza meg.

10. A magatartási kódexet, valamint a volt 
képviselők jogait és kiváltságait az 
Elnökség határozata állapítja meg. A volt 
képviselőkkel szemben nem alkalmazható 
megkülönböztető bánásmód.

10. A magatartási kódexet, valamint a volt 
képviselők jogait és kiváltságait az 
Elnökség határozata állapítja meg. A volt 
képviselőkkel szemben nem alkalmazható 
megkülönböztető bánásmód. 

______________________ ______________________

1 Lásd az I. mellékletet 1 Lásd az I. mellékletet
2 Az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság közötti, az Európai Unió 
politikáinak kialakításában és 
végrehajtásában közreműködő 
szervezetekre és független személyekre 
vonatkozó átláthatósági nyilvántartás 

2 Az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság közötti, az Európai Unió 
politikáinak kialakításában és 
végrehajtásában közreműködő 
szervezetekre és független személyekre 
vonatkozó átláthatósági nyilvántartás 
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létrehozásáról szóló megállapodással (lásd 
IX. melléklet B. része) létrehozott 
nyilvántartás.

létrehozásáról szóló megállapodással (lásd 
IX. melléklet B. része) létrehozott 
nyilvántartás.

3 Lásd IX. melléklet B. része. 3 Lásd IX. melléklet B. része.
4 Lásd IX. melléklet B. részében szereplő 
megállapodás 3. melléklete.

4 Lásd IX. melléklet B. részében szereplő 
megállapodás 3. melléklete.

5 Lásd X. melléklet A. része. 5 Lásd X. melléklet A. része. 

Or. fr

Indokolás

A közelmúltban előfordult, hogy a vállalatok megtagadták a részvételt a különbizottságok 
által szervezett meghallgatásokon, hogy így járuljanak hozzá az Európai Parlament 
munkájához, ugyanakkor egyes vállalatok egyénileg kérik fel a képviselőket, hogy 
álláspontjukat és érdekeiket vegyék figyelembe a parlamenti munka során.


