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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy a Juncker vezette Bizottság megalakulása azért késlekedett, mert 

néhány tagállam későn nevezte meg biztosjelöltjét, miközben a nemek közötti 

egyensúly elfogadható szintjét csak az utolsó pillanatban sikerült elérni, annak 

köszönhetően, hogy a Parlament kitartóan ragaszkodott ahhoz, hogy az új Bizottságban 

legalább ugyanannyi nő legyen, mint a távozó Bizottságban; úgy véli, hogy az ilyen 

helyzeteket a jövőben úgy lehetne elkerülni, hogy a tagállamok számára határidőt 

állapítanak meg jelöltjeik megnevezésére, és hogy ösztönzik a tagállamokat legalább két 

jelölt megnevezésére – tiszteletben tartva a nemek közötti egyensúlyt például oly 

módon, hogy legalább az egyikük női jelölt lenne –, akik közül a megválasztott elnök 

mérlegelés után választana; megjegyzi, hogy ez az eljárás lehetővé tenné az elnök 

számára a legmegfelelőbb jelölt kiválasztását, figyelembe véve a jelöltek egyedi 

képességeit és szakterületét, valamint a nemek közötti egyensúly megfelelő szintjének 

biztosítására irányuló igényt; 

2. úgy véli, hogy a megválasztott elnök és a Tanács számára is határidőt kellene 

megállapítani arra vonatkozóan, hogy közös megegyezéssel elfogadják a Bizottság 

tagjává történő kinevezésre javasolt személyek listáját, így a Parlamentnek elegendő 

ideje lenne a meghallgatások megfelelő előkészítésére és lefolytatására, adott esetben 

kiegészítő meghallgatások megszervezésére; 

3. elismeri, hogy a biztosjelöltek nyilvános meghallgatása fontos lehetőség az Európai 

Parlament és az uniós polgárok számára az egyes jelöltek által kiemelt prioritások és a 

tisztségre való szakmai alkalmasságuk értékelésére; 

4. úgy véli, hogy ha a Bizottság alelnöke elsősorban horizontális feladatokat lát el, a 

meghallgatás kivételes jelleggel eltérő formában is megvalósulhat, például a Bizottsági 

Elnökök Értekezletének ülése – feltéve, hogy az ülés minden képviselő számára nyitott 

– vagy az érintett bizottságok közös ülése keretében; 

5. úgy véli, hogy a biztosjelölteket kötelezni kellene arra, hogy nyitóbeszédükben 

világosan felvázolják az adott tárcára vonatkozó programprioritásaikat; 

6. rámutat, hogy az az Elnökök Értekezlete által meghatározott általános szabály, amely 45 

háromperces kérdés feltevését határozza meg, nem nyújt kellő rugalmasságot a 

bizottságok számára ahhoz, hogy ha szükséges, megváltoztassák a gyakorlatot, például 

oly módon, hogy bevezetik a „catch the eye” eljárást vagy több időt adnak a 

felszólalóknak az első körben, ugyanis három perc egyáltalán nem elegendő a nyomon 

követő kérdések esetén; úgy véli, hogy a jövőbeli szabályok megállapításakor több 

rugalmasságot kell nyújtani a bizottságok számára, ugyanakkor a pingpongelv hatékony 

alkalmazása révén biztosítani kell a meghallgatások inkvizítori jellegét is; 

7. úgy véli, hogy a meghallgatás során feltett kérdésekre – legalábbis részben – a 
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biztosjelölt anyanyelvétől eltérő nyelven kell válaszolni; 

8. megjegyzi, hogy a felszólalási idő képviselőcsoportok közötti felosztásáról, valamint a 

társbizottságok/meghívott bizottságok számára engedélyezett kérdések számáról végül 

az Elnökök Értekezlete, illetve a képviselőcsoportok határoztak annak ellenére, hogy 

régebben ezzel bizottsági szinten foglalkoztak; megjegyzi, hogy az eljárás nem volt 

egyértelmű, mivel a Bizottsági Elnökök Értekezlete eredetileg azt javasolta a 

bizottságoknak, hogy kétoldalú megállapodás keretében határozzanak a 

társbizottságok/meghívott bizottságok számára engedélyezett kérdések számáról; 

9. hangsúlyozza, hogy a felszólalási idő képviselőcsoportok közötti felosztására teljes 

mértékben a d'Hondt-módszert kell alkalmazni; 

10. úgy véli, hogy amennyiben az értékelés alapján nincs egyértelmű többség vagy a 

többség a jelölt ellen foglal állást, de nem alakult ki konszenzus, a koordinátoroknak 

következő lépésként egy újabb 1,5 órás meghallgatást kell kérniük; 

11. hangsúlyozza a Parlament arra irányuló kérését, hogy egy biztosjelölt felváltását vagy 

számára egy másik tárca felajánlását az illetékes bizottság értékelése alapján teljes 

mértékben vegyék figyelembe; úgy véli, hogy amikor a Parlament egy biztosjelölt 

felváltását kéri, határidőt kellene megállapítani az érintett tagállam számára egy új jelölt 

megnevezésére; ellenzi a „fogd vagy vidd” megközelítést az olyan kivételes 

helyzetekben, amikor egy tagállam által megnevezett második jelölt is szakmailag 

elégtelennek találtatik arra, hogy a Bizottság tagja legyen vagy a számára kijelölt 

feladatot elvégezze; úgy véli, hogy végső esetben és kizárólag olyan kivételes 

alkalmakkor, amikor a Parlament nem tudja november 1. előtt jóváhagyni az új 

Bizottságot, mert kellőképpen elő kell készítenie az új meghallgatásokat, el lehet 

fogadni a távozó Bizottság hivatali idejének korlátozott meghosszabbítását; 

12. elégedetlenségének ad hangot azon eljárás miatt, amelynek során nagyon rövid idő alatt 

és az illetékes bizottsággal való előzetes konzultáció nélkül a közlekedési tárca jelöltjét 

felváltották; sajnálja, hogy a következő jelölt nem élvezhetett ugyanolyan és méltányos 

feltételeket a bizottságnak történő bemutatkozásakor, mivel nagyon kevés idő állt 

rendelkezésére a meghallgatására való felkészüléshez; megismétli, hogy a közlekedés 

kulcsfontosságú szakpolitikai terület, amely nem válhat az utolsó percekben történő 

változtatások áldozatává; 

13. hangsúlyozza, hogy az eljárási szabályzat XVI. melléklete értelmében a meghallgatáson 

részt vevő valamennyi társbizottság véleményét bele kell foglalni az egyetlen közös 

értékelő nyilatkozatba; megjegyzi azonban, hogy ezt a követelményt nem mindig 

tartották be teljes mértékben; úgy véli ezért, hogy a vonatkozó rendelkezéseket meg kell 

erősíteni annak pontosítása révén, hogy a társbizottságok véleményét teljes egészében, 

változtatások nélkül csatolni kell az egyetlen közös értékelő nyilatkozathoz. 

14. Recalls that, under Annex XVI to the Rules of Procedure, evaluation statements must be 

adopted and made public within 24 hours after the hearing; megjegyzi azonban, hogy a 

jelenleg alkalmazott eljárás nem állt összhangban ezzel a rendelkezéssel, mivel az 

értékelő nyilatkozatokat csak azt követően hozták nyilvánosságra, hogy az Elnökök 

Értekezlete a meghallgatásokat lezártnak nyilvánította; hangsúlyozza, hogy a 
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rendelkezést pontosítani kell annak érdekében, hogy az értékelő nyilatkozatokat az 

értékelést követő 24 órán belül a Parlament internetes oldalán, látható helyen 

nyilvánosságra lehessen hozni; 

15. Kéri az eljárási szabályzat XVI. mellékletében szereplő alábbi rendelkezések 

pontosítását: 

− „A meghallgatáson feltett kérdéseket – amennyiben ez lehetséges – tárgykörönként 

csoportosítják.” Ezt a rendelkezést úgy értelmezték, hogy a társbizottságok/meghívott 

bizottságok kérdéseit össze kell gyűjteni, azonban egy kérdés aktuális témáját nem lehet 

előre tudni, mivel a kérdéseket a meghallgatás előtt nem kell közzétenni. 

− „Az elnök végső esetben titkos szavazásra bocsátja a két kérdést.” A „két kérdés” arra 

vonatkozik, hogy vajon „a biztosjelöltek[..] mind a testületi tagságra, mind pedig a 

kijelölt feladatok ellátására” alkalmasak-e. A XVI. mellékletben azonban nincs 

egyértelmű kapcsolat e két mondat között, ami félreértéshez vezethet. 



 

PE549.387v02-00 6/6 AD\1057578HU.doc 

HU 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 14.4.2015    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

44 

1 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail 

Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, 

Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis 

Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine 

Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, 

Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia 

Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de 

Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin 

 
 


