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Előszó
Ez a dokumentum, amely az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának a hatodik jogalkotási 
időszak (2004. június – 2009. június) folyamán végzett tevékenységét foglalja össze, két részből áll.

A „Fókuszban a jogalkotási időszak” című első részben az olvasó az Európai Parlament által az 
Alkotmányügyi Bizottság kezdeményezésére elfogadott főbb állásfoglalások, valamint a 
bizottságban ugyan elfogadott, ám különböző okokból a plenáris ülés által nem tárgyalt és nem 
megszavazott jelentések rövid kivonatát találja. 

Az első részben említett minden egyes jelentéshez egy-egy link is tartozik, melynek segítségével a 
valamely téma iránt mélyebben érdeklődő olvasó megtekintheti az elfogadott állásfoglalások teljes 
szövegét.

A mellékletek tényszerű információkkal szolgálnak a bizottság összetételére, a jogalkotási időszak 
folyamán tartott ülésekre, a más bizottságok számára elfogadott véleményekre, továbbá a 
közmeghallgatásokra és a létrehozott munkacsoportokra vonatkozólag; az elektronikus változatban 
szereplő linkek pedig elvezetnek a fontosabb dokumentumokhoz.

A Lisszaboni Szerződés végrehajtásáról szóló jelentések – amelyeket plenáris ülésen eleddig nem 
tárgyaltak és nem is szavaztak róluk – jelenlegi formájukban szerepelnek a dokumentumban. Az 
eljárási szabályzat általános felülvizsgálatáról szóló Richard Corbett-jelentés – amelyet a bizottság
2009. április 22-én fogad el – csupán említés szintjén szerepel. A jelentések végleges elfogadása 
után e dokumentum frissített változatban lesz elérhető. 

           A szerkesztés lezárva: 2009. március 31.
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1. Az Alkotmányügyi Bizottság hatásköre és felelősségi körei 
a 6. jogalkotási időszakban (az Európai Parlament Eljárási 
Szabályzatának VI. melléklete)

Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata – és különösen annak VI. melléklete –
meghatározza a különböző parlamenti bizottságok hatás- és felelősségi köreit. Az 
Alkotmányügyi Bizottság az alábbi kérdésekben illetékes:

1. az európai integráció folyamatának intézményi aspektusai, különösen a kormányközi 
konventek és konferenciák előkészítését és lefolytatását tekintve;

2. az EU-Szerződés végrehajtása és működésének értékelése;
3. az Európai Unió bővítéséről szóló tárgyalások intézményi következményei;
4. az intézményközi kapcsolatok, ideértve az Eljárási Szabályzat 120. cikkének (2) 

bekezdésében említett intézményközi megállapodások vizsgálatát a Parlament általi 
jóváhagyásuk perspektívájában;

5. az egységes választási eljárás;
6. az európai szintű politikai pártok, az Elnökség hatáskörének sérelme nélkül;
7. a tagállamok közös elveinek valamely tagállam általi súlyos és folyamatos megsértése 

esetének megállapítása;
8. a Parlament Eljárási Szabályzatának értelmezése és alkalmazása, valamint az Eljárási 

Szabályzat módosítására irányuló javaslatok.
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2. Fókuszban a jogalkotási időszak
2005. január 12-i állásfoglalásában (Richard Corbett és Íñigo Méndez de Vigo jelentése), az 
Európai Parlament kétharmados többséggel jóváhagyta az Alkotmányszerződést, úgy vélve, 
hogy az „a meglevő szerződésekhez képest jó kompromisszumot és hatalmas előrelépést 
jelent”, valamint „olyan stabil és tartós keretet ad az Európai Unió jövőbeli fejlődéséhez, 
amely lehetővé teszi a további bővítést és szükség esetén felülvizsgálatához mechanizmusokat 
biztosít”. A Parlament üdvözli, hogy az Alkotmány tovább pontosítjaaz Unió természetét és 
célkitűzéseit, valamint a tagállamokkal fenntartott viszonyrendszert (nevezetesen a 
jogalkotási aktusok egyszerűsítése révén és annak garantálásával, hogy az Unió sohasem lesz 
„központosított szuperállam”). Hiszen a minősített többséggel történő döntéshozatal 
kiterjesztése, az Európai Tanács elnökségének két és fél éves mandátuma, az „Unió 
külügyminisztere” poszt és a kapcsolódó egységes külügyi szolgálat létrehozása, a biztosok 
számának csökkentése 2014-től alkalmas lenne arra, hogy erősítse az Unió hatékonyságát és 
fokozza jelenlétét a nemzetközi színtéren. Az Alkotmány az Uniót demokratikusabbá is 
teszi (a nemzeti parlamentek ellenvetéssel élhetnek a jogalkotási javaslatokkal szemben, 
kiszélesedik az együttdöntési kör, a Bizottság elnökét az Európai Parlament választja stb.) és 
több jogot ad a polgároknak (az Alapjogi Charta beillesztése, csatlakozás az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez, a kezdeményezés jogának 
megadása Európa polgárainak, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kiterjesztése a 
magánszemélyek számára stb.).

Az állásfoglalás megtörténte után az Alkotmányügyi Bizottság – a nemzeti parlamentekkel az 
Alkotmányszerződésről folytatott párbeszéd keretében – küldöttségeket menesztett az 
Egyesült Királyságba, Észtországba, Franciaországba, Csehországba, Lengyelországba, 
Portugáliába és Luxemburgba azzal a céllal, hogy védelmezzék az Európai Parlament 
álláspontját és elősegítsék az Alkotmányszerződés ratifikálását.

Annak a jelentésnek a perspektívájában, amelyet a Tanács főtitkárának és a közös kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőnek, valamint a Bizottságnak a 2005. júniusi Európai Tanács elé 
kellett terjesztenie az európai külszolgálat előkészítését illető előrehaladásról, az Európai 
Parlament 2005. május 26-án állásfoglalást fogadott el, amelyben kifejezi meggyőződését, 
hogy az európai külszolgálatot a Bizottság szolgálatai közé kell beilleszteni. Ezenkívül kérte, 
hogy az európai külszolgálat állományában – kiegyensúlyozott és indokolt arányban –
legyenek európai bizottsági és a Tanács főtitkárságához tartozó tisztviselők, valamint nemzeti 
diplomaták is, és nem tartja célszerűnek, hogy a Bizottság főigazgatóságait kivétel nélkül 
megfosszák valamennyi külügyi téren jártas munkatársuktól. A Bizottság delegációit és a 
Tanács kapcsolattartó irodáit össze kellene olvasztani, és belőlük alakulhatnának ki az „Unió 
nagykövetségei”. A továbbgondolkodás érdekében az Alkotmányügyi Bizottság, illetve 
előadója, Elmar Brok több eszmecserét is szervezett, bár ezek munkája nem fejeződhetett be.

A franciaországi és hollandiai népszavazás, valamint az Európai Tanács 2005. június 18-i 
nyilatkozata után – melyben „mérlegelési időszakot” engedélyezett annak érdekében, hogy az 
egész Európai Unióban sor kerülhessen egy széleskörű vitára – az Európai Parlament 
állásfoglalást fogadott el (Andrew Duff és Johannes Voggenhuber jelentése), melyben azt 
javasolta, hogy a mérlegelési időszakot használják fel arra, hogy az alkotmányozás tervét az 
európai integráció jövőjéről folytatott széleskörű nyilvános vita keretében indítsák újra. Mivel 
a Parlament véleménye szerint a „nem” szavazatok inkább az Unió jelenlegi állapotával 
szembeni elégedetlenséget fejezték ki, nem pedig kifejezetten az alkotmányos reformokkal 
szembeni ellenérzést, kéri, hogy elemezzék a kedvezőtlen franciaországi és hollandiai 



PE423.766 6/377 DV\779820HU.doc

HU

eredmények okait, és emlékeztet rá, hogy bár a népszavazások eredményét tiszteletben kell 
tartani, de ugyanannyira tiszteletben kell tartani az Alkotmányt ratifikáló tagállamokat és 
népeket is. Az Európai Parlament számára a Nizzai Szerződés nem fenntartható alap az 
európai integrációs folyamat továbbvitele szempontjából, s az állásfoglalás hangsúlyozza, 
hogy Bulgária és Románia csatlakozása után e szerződés alapján nincs mód az Unió újabb 
bővítésére. Az állásfoglalás szembehelyezkedett a bizonyos tagállamokból álló szűkebb 
csoportok létrehozására irányuló javaslatokkal, miközben az alkotmányozási folyamat még 
nem zárult le; és emlékeztet arra, hogy a megerősített együttműködéseknek az Unió 
célkitűzéseinek megvalósítására és az integrációs folyamat erősítésére kell irányulniuk, 
továbbá bármely pillanatban nyitva kell állniuk valamennyi tagállam előtt. Az efféle 
együttműködések esetleges kialakítása nem történhet azon erőfeszítések kárára, amelyeknek 
célja az Alkotmány felesleges késedelmek nélküli létrehozása Európa számára. A Parlament 
kéri, hogy mindenesetre tegyenek meg mindent annak garantálása érdekében, hogy az 
Alkotmány 2009-ben hatályba léphessen.

A mérlegelési időszak jövőbeli szakaszairól szóló – a 2006. június 15–16-i Európai 
Tanácsra készülve elfogadott – állásfoglalásában az Európai Parlament újólag megerősíti, 
hogy szándékában áll elérni, hogy a szükséges alkotmányügyi megállapodásra még a 2009. 
évi európai választások előtt pont kerülhessen, és óva int attól, hogy bármilyen módon 
veszélyeztessék az Alkotmányszerződés tekintetében elért globális kompromisszumot. 
Ismételten megerősíti, hogy ellenzi az alkotmányszerződés kérdésében született globális 
megállapodás egyes részeinek töredékes megvalósítását, valamint bizonyos tagállamokból álló 
csoportok azonnali létrehozását, mert ezzel az Unió egészére vonatkozó alkotmányozási 
folyamat megkerülhető lenne. Az Európai Tanácsot felkéri arra, hogy a mérlegelési
szakaszból lépjen át az elemzési szakaszba, és legkésőbb 2007 második félévében tegyen le 
világos javaslatot az asztalra az alkotmányszerződés érdekében teendő lépésekről. Mivel az 
Unióban mindeddig nem mindenütt került sor az Unió jövőjéről szóló elmélyült vitára –
különösen azokban a tagállamokban nem, amelyek még nem ratifikálták az 
alkotmányszerződést –, az Európai Parlament felkéri az Európai Tanácsot arra, hogy minden 
egyes tagállamtól kérjen világos kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy miképpen 
kívánnak nyílt és strukturált nyilvános vitát kezdeményezni az Európa jövőjével kapcsolatos 
legfontosabb kérdésekről. Felkéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem ratifikálták az 
Alkotmányszerződést, hogy a mérlegelési időszak végére dolgozzanak ki hiteles 
forgatókönyveket arról, hogy miképpen kívánják az ügyet előmozdítani. Javasolja az Európai 
Tanácsnak, hogy – mihelyt ezt a politikai naptár lehetővé teszi – dolgozzon ki megfelelő 
keretet arra, hogy specifikus párbeszéd kezdődhessen azon tagállamok képviselőivel, 
amelyekben az Alkotmányszerződésről tartott népszavazás kudarccal zárult, és ennek 
folyamán vizsgálják meg, hogy mely feltételek esetén tartják elképzelhetőnek a ratifikálási 
folyamat újbóli beindítását. Felkéri a Bizottságot arra, hogy nyújtson be az Európai Tanácsnak 
egy olyan „ütemtervet”, amely alapján e folyamat a legmegfelelőbben konkretizálható.

Az Alkotmányügyi Bizottság – e koordinátorok útján – igen tevékenyen részt vett annak a 
konszenzusnak a kialakításában, amely lehetővé tette, hogy az Európai Parlament elnöke 
aláírhassa a Berlini Nyilatkozatot, amely szerint „közös célunk, hogy a 2009. évi európai 
parlamenti választásokig egy megújított közös alapra helyezzük az Európai Uniót”.

2007 júniusában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az Unió alkotmányozási 
folyamatának ütemtervéről (Elmar Brok és Enrique Barón Crespo jelentése), amelyben
hangsúlyozza, hogy a tagállamok kétharmada már ratifikálta az Alkotmányszerződést, négy 
további tagállam pedig világosan elkötelezte magát a benne foglalt rendelkezések mellett, 
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továbbá megerősíti eltökéltségét a folyamatban levő alkotmányozási folyamat véghezvitele 
iránt, akár olyan formában is, amely figyelembe veszi az egyes tagállamokban jelentkező 
nehézségeket. Ennek megfelelően támogatja a német elnökség egy kormányközi konferencia 
összehívása valamint egy olyan ütemterv összeállítása érdekében tett erőfeszítéseit, amely 
tartalmazná az eljárást, az egyértelmű felhatalmazást és azt a célt, hogy még az esztendő vége 
előtt megállapodás szülessék. Az állásfoglalás kijelenti, hogy az Európai Parlament ellenezni 
fogja, hogy a tárgyalások eredménye az legyen, hogy az Alkotmányszerződéshez képest 
gyengüljön a polgárok jogainak védelme (különösen kiáll az Alapjogi Charta fenntartása 
mellett); illetve hogy sérüljön az Unióban a demokrácia, az átláthatóság és a hatékonyság. 
Emlékeztet rá, hogy mint az Európai Unió egyetlen olyan intézményének, amelyet a polgárok 
közvetlenül választanak, teljes körűen részt kell vennie a kormányközi konferencia 
munkájában. Amennyiben az állam- és kormányfők a létező szövegek mélyreható 
felülvizsgálatát vennék tervbe, az Európai Parlament emlékeztet rá, hogy ragaszkodik a 
Konvent mechanizmusához és véleménye szerint szükséges fenntartani az olyan alapelveket, 
mint a parlamenti részvétel, a civil társadalom részvétele és a teljes átláthatóság.

Az Európa jövőjére vonatkozó kétéves mérlegelési időszak megerősítette, hogy szükség van 
az Alkotmányszerződésben foglalt újítások tartalmának megtartására és javítására a 
demokrácia, a hatékonyság és az átláthatóság terén az Európai Unió jó működésének 
biztosítása, a polgárok jogainak és az Unió világban betöltött szerepének erősítése érdekében. 
Ezt az álláspontját fejtette ki az Európai Parlament a kormányközi konferencia 
összehívásáról szóló állásfoglalásában (Jo Leinen-jelentés), amely – kifejezve sajnálkozását 
bizonyos olyan fontos elemek kimaradása miatt, amelyekről a 2004. évi kormányközi 
konferencián megállapodás született, illetve amiatt, hogy a mandátum lehetővé teszi, hogy 
bizonyos tagállamok növekvő számú kivételben részesüljenek (például az opting out-ról szóló 
záradék az Alapjogi Charta vonatkozásában) – ugyanakkor üdvözli, hogy az utóbbi nagy 
részben megtartja az Alkotmányszerződés lényegét (az Unió mint egységes jogi személyiség, 
a pillérek eltörlése, a minősített többséggel történő szavazás kiterjesztése a Tanácsban, az 
együttdöntés körének bővítése, a részvételi demokrácia elemei, az Alapjogi Charta jogilag 
kötelező státusza, az Unió külügyi tevékenysége koherenciájának megerősítése, 
kiegyensúlyozott intézményi szerkezet). Üdvözli azt is, hogy bizonyos új elemek kerültek be a 
Szerződésekbe, így az éghajlatváltozás és az energiaügyi szolidaritás kifejezett említése. Az 
Európai Parlament felkéri a tagállamokat arra, hogy ne lépjenek vissza azoktól a 
vállalásaiktól, amelyeket az Európai Tanácsban és a kormányközi konferencián tettek a 
munka 2007 végére történő befejezése tekintetében, miáltal az új szerződés jóval a 2009. évi 
európai választások előtt hatályba léphetne.

Az Alapjogi Charta jövője folyamatosan az Európai Parlament érdeklődésének 
homlokterében állt. Annak érdekében, hogy a Lisszaboni Szerződés mint jogilag kötelező 
erejű dokumentumra hivatkozhasson rá, a Parlament a kormányközi konferencia 
összehívására vonatkozó állásfoglalása kiegészítéseképpen állásfoglalást fogadott el (Jo 
Leinen-jelentés), amelyben felhatalmazta elnökét, hogy a többi intézménnyel együttesen –
még a Lisszaboni Szerződés aláírása előtt – ünnepélyesen ismételten hirdesse ki a Chartát. 
Ezenkívül nyomatékosan kéri Lengyelországot és az Egyesült Királyságot, hogy tegyenek 
meg mindent annak érdekében, hogy a Charta egésze tekintetében konszenzus jöhessen létre.

Az Európai Parlament üdvözölte azt az előremutató lépést, amelyet a Lisszaboni Szerződés
egésze jelent az Unió jövője szempontjából (Richard Corbett és Íñigo Méndez de Vigo 
jelentése). A meglevő Szerződésekhez képest alapvető javulás révén megerősödik az Unió 
demokratikus felelősségvállalása és növekszik döntésképessége (mivel erősödik az Európai 
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Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe), kibővülnek az európai polgárok jogai az 
Unióval szemben és javul az intézmények működésének hatékonysága. Az Európai Parlament 
elfogadja a Szerződést, és úgy vélekedik, hogy az szilárd keretet ad az Unió jövőbeli 
fejlődéséhez; annak ellenére is, hogy igen széleskörű csalódást keltett az a tény, hogy le kellett 
mondani az alkotmányos megközelítésről, illetve bizonyos sajátosságokról, továbbá hogy 
fontos elemek (az új szavazási rendszer bevezetése a Tanácsban) megvalósítását el kellett 
halasztani; a Szerződésbe egyedi intézkedéseket kellett beilleszteni bizonyos tagállamok 
érdekében (az „opt-out” rendszere a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés területén két tagállam esetében; a Charta hatályát korlátozó jegyzőkönyv két 
tagállam belső joga tekintetében). Az Európai Parlament kéri, hogy a Szerződés 2009. január 
1-jével hatályba léphessen, és kiáll amellett, hogy minden lehetséges erőfeszítést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az európai polgárok világos és tárgyilagos tájékoztatást kapjanak 
a Szerződés tartalmáról.

Annak ellenére, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikálási folyamata késik, az Európai 
Parlament – miután a 2008. decemberi Európai Tanács megnyitotta az utat egy újabb írországi 
népszavazás megtartása felé – újrakezdte munkáját a Szerződés hatályba léptetésének 
előkészítése érdekében. Ez a munka a jogalkotási időszak végére három jelentés 
jóváhagyásában öltött testet.1 E jelentések sorrendben a Lisszaboni Szerződés által a 
Parlamentre ruházott új szerepet és felelősségi köröket, a Lisszaboni Szerződés által az 
Európai Unió intézményi egyensúlyának átalakulására, valamint az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok fejlődésére gyakorolt hatást tárgyalják a Lisszaboni 
Szerződés keretében. Ellenben a külszolgálattal kapcsolatos munka nem folytatódott, mivel 
meg kell várni az Írországban rendezendő második népszavazás eredményét.

A Parlament új szerepéről és a Lisszaboni Szerződés végrehajtásával kapcsolatos 
felelősségeiről szóló jelentés (Jo Leinen-jelentés) összefoglalja a Lisszaboni Szerződés 
megvalósításáról szóló többi jelentést és egybefoglalja a Szerződés által bevezetett 
változtatásokról szóló parlamenti bizottsági jelentések összességét. Mivel azok jelentősen 
növelik az Európai Unió demokratikus legitimitását, a jelentés üdvözli azon politikák körének 
kiterjesztését, amelyek tekintetében a Parlament együttdöntési eljárásban határoz a Tanáccsal 
(különösen a szabadságjogok, a biztonság, a jog érvényesülése és a mezőgazdaság területén). 
A költségvetés tekintetében – a kötelező és nem kötelező kiadások megkülönböztetésének 
eltörlésével – az Európai Parlament és a Tanács ezentúl a költségvetés egészét közösen 
fogadja el. Szintén lelkesedés fogadta az új hozzájárulási eljárást, a Bizottság elnökének 
megválasztása tekintetében gyakorolt új hatáskört, továbbá az újabb ellenőrzési hatásköröket. 
Végezetül a jelentés megerősíti, hogy az Európai Parlament – amennyiben ezt újabb tényezők 
szükségessé teszik – élni fog azon jogával, hogy javasolhatja a Szerződés módosítását, és 
felkéri a többi intézményt arra, hogy kössenek intézményközi megállapodást a következő 
jogalkotási időszakot lefedő munkaprogramról és az új szerződés sikeres végrehajtását 
biztosító intézkedésekről.

Szintén jelentés készült A Lisszaboni Szerződés fényében az Európai Parlament és a 
nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok fejlődéséről címmel (Elmar Brok-jelentés), 
amelyben a bizottság üdvözli a nemzeti parlamenteknek juttatott új jogokat, nevezetesen a 
szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának ellenőrzését (az ún. „sárga kártya” és „narancs 
kártya” eljárást), melyek folytán a nemzeti parlamentek először jutnak uniós szinten 

                                               
1 Mivel e jelentések plenáris ülésen nem kerültek vizsgálatra és szavazásra, az összefoglalók a bizottsági 

szavazás eredményére támaszkodnak.
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meghatározott szerephez. A jelentés üdvözli a kapcsolatok utóbbi évek folyamán tapasztalt 
pozitív irányú fejlődését, és kiemeli azt a szerepet, amelyet a parlamenti bizottságok 
játszhatnak az „egymásnak megfelelő bizottságok állandó hálózatának” valóra váltása 
érdekében. A lehetőségek között még azt is említi a jelentés, hogy az Európai Parlament 
költségvetési forrásokat biztosíthatna e szakbizottságok számára a partnereikkel történő 
kapcsolattartás érdekében. A nemzeti parlamenteket felkéri arra, hogy fejlesszék tovább azt a 
szerepet, amelyet az Európai Parlament képviselői saját, nemzeti szinjükön betölthetnek: így 
például bizonyos alkalmakkor szót kaphatnának a plenáris ülések előtt, jelen lehetnének a 
szakbizottságok ülésein, amikor ezek uniós vonatkozású témákat tárgyalnak, vagy részt 
vehetnének a saját pártjuknak megfelelő politikai képviselőcsoport ülésein. A tervezet 
végezetül foglalkozik a COSAC szerepével is.

A Lisszaboni Szerződés hatása az Európai Unió intézményi egyensúlyának fejlődésére 
című jelentés (Jean-Luc Dehaene-jelentés) „számba veszi” a Lisszaboni Szerződés 
intézményközi kapcsolatokra gyakorolt konkrét következményeit, és megfogalmaz bizonyos 
számú ajánlást az új intézményi rendelkezések tényleges végrehajtásának garantálása céljából. 
Üdvözli az egyes intézmények jogosultságainak – saját területükön hatáskörük 
megerősítésével járó – tisztázását, és bebizonyítja, hogy a hatékony intézményi működéshez 
szükségszerűen a megerősített együttműködésen keresztül vezet az út. Két szilárd elnökség 
(az Európai Tanács elnöke és a Külügyi Tanácsot elnöklő főképviselő), valamint a Tanács 
soros elnökségének egyidejű működése olyan javulást jelent, amely nagyobb koherenciát és 
hatékonyságot eredményezhet, de amely szoros együttműködést is igényel e különböző 
elnökségek részéről. 2014-től a legfontosabb tisztségekre (a Bizottság elnöke, Főképviselő, a 
Bizottság tagjai, az Európai Tanács elnöke) történő kinevezésekre a javasolt ütemterv szerint 
kerülne sor. A 2009-től hatályos kinevezési eljárásokról szólva a jelentés megemlíti, hogy bár 
az Európai Tanács úgy döntött, hogy az európai választások után tesz javaslatot a Bizottság 
elnökének személyére, akkor is le kell folytatnia a szükséges egyeztetéseket az újonnan 
megválasztott Parlament képviselőivel annak érdekében, hogy alapjában tiszteletben tartsa 
annak a Lisszaboni Szerződésben garantált új jogosultságait. Amennyiben a második írországi 
népszavazás pozitív eredménnyel zárul, akkor a Parlamentnek a biztosi testületről csak a 
Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után kell zárószavazást tartania. Végül az Európai 
Parlament öszetételére vonatkozó – a 2008. december 11–12-i Európai Tanácson elfogadott –
átmeneti rendelkezések tekintetében a jelentés emlékeztet arra, hogy e rendelkezéseket 
illetően szükség van az elsődleges jog módosítására is. Azt is megemlíti, hogy a Lisszaboni 
Szerződés ezen a területen új hatásköröket ad a Parlamentnek, amelyekkel adott esetben az 
intézmény feltétlenül élni is fog.

Az alkotmányügyi aspektusokon túlmenően az Európai Parlament számos olyan jelentést is 
elfogadott, amelyek a többi intézménnyel fenntartott kapcsolatait tárgyalják. Például a 
jelölt biztosok parlamenti jóváhagyásának eljárása (meghallgatások), amelyet 1994-ben 
vezettek be, erősíti a Bizottság demokratikus legitimitását. Az Európai Bizottság 
jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról szóló európai parlamenti állásfoglalás 
(Andrew Duff-jelentés) számos elvet és szabályt tartalmaz az eljárás szabályozása céljából. 
Ezek az elvek a későbbiekben egy olyan új melléklet formájában kerültek át az Európai 
Parlament Eljárási Szabályzatába (Andrew Duff-jelentés), amely részletezi a meghallgatásra, 
az értékelésre és a szavazásra vonatkozó azon szabályokat, amelyek alapján valamennyi új 
összetételű – vagy adott esetben valamely tagjának személyében történt változás miatt 
átalakuló – Európai Bizottság jóváhagyható vagy elutasítható. 

A jogalkotási időszak alatt az Európai Parlament és a Bizottság új keretmegállapodást írt alá.
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Az Európai Parlament ezenkívül jóváhagyott egy közös nyilatkozatot az együttdöntés 
gyakorlati aspektusairól, valamint egy határozatot is, amely módosította a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 
1999/468/EK határozatot.

Az Európai Parlament üdvözli az Európai Parlament és a Bizottság 
keretmegállapodásának megkötését (Jo Leinen-jelentés), amely megerősíti a 2000. júliusi 
keretmegállapodás koherenciáját, nagyobb súlyt fektet az intézményközi párbeszédre, 
megerősíti az átláthatóságot és javítja az intézményközi együttműködés bizonyos technikai 
aspektusait. A képviselők hangsúlyozzák, hogy az Európai Parlament azon tagjai számára, 
akik résztvevői az Európai Unió nemzetközi konferenciákra utazó küldöttségeinek, nagyon 
fontos, hogy jelen lehessenek az Európai Unió belső egyeztető értekezletein, és kérik a 
Bizottságot, hogy a Tanácsnál támogassa az Európai Parlament ezirányú igényeit. A jelentés 
emellett azt is kéri a Bizottságtól, hogy hagyjon legalább két hónapot a Parlamentnek arra, 
hogy felkészülhessen rá, hogy a foglalkoztatásra vonatkozó iránymutatások ismertetésekor 
tárgyszerűen nyilatkozhassék (a jelenlegi ütemezés igen feszített).

Az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat (Jo Leinen-
jelentés) üdvözli azokat az új rendelkezéseket, amelyek a Tanács elnökségét képviselők 
parlamenti bizottsági üléseken történő részvételére vonatkoznak; annak megerősítését, hogy a 
Parlament és a Tanács szolgálatainak egyenlőségi alapon kell együttműködniük a jogi-
nyelvészeti felülvizsgálat során; az arra vonatkozó megállapodást, hogy – a lehetőségekhez 
mérten – közös sajtótájékoztatókat szerveznek és közös sajtóközleményeket adnak ki a munka 
sikeres eredményeiről; továbbá az arra vonatkozó döntést, hogy a fontosabb dokumentumokat 
a média képviselőinek jelenlétében, közös ünnepségen írják alá. Az állásfoglalás azt is 
szeretné, ha a Parlament rendelkezne módszerrel a parlamenti bizottságok háromoldalú 
párbeszédek során alkalmazott gyakorlatainak harmonizálására (a parlamenti küldöttségek 
összetételére vonatkozó szabályok, a parlamenti munkára vonatkozó titoktartási 
kötelezettség).

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében az Európai 
Parlament jóváhagyta az 1999/468/EK határozatot módosító tanácsi határozat tervezetét, 
valamint – közös nyilatkozat formájában – az erre a határozattervezetre vonatkozó 
intézményközi megállapodást (Richard Corbett-jelentés). Ennek lényege egy új, a meglévő 
komitológiai eljárásokat kiegészítő „ellenőrzött szabályozási eljárás” bevezetése. 
Jóváhagytak ezenkívül egy intézményközi megállapodást a 2006/512/EK határozattal 
módosított 1999/468/EK határozat végrehajtási módjáról (Monica Frassoni-jelentés), valamint 
két jelentést, amelyeknek tárgya az Európai Parlament Eljárási Szabályzata 81. cikkének 
módosítása volt annak érdekében, hogy az lehetővé tegye az új eljárás által biztosított jogok 
legjobb feltételek között történő gyakorlását (Richard Corbett-jelentés, Monica Frassoni-
jelentés). E jelentésekben az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki az 1999/468/EK határozat 
alkalmazásának sikertelensége miatt, és emlékeztet rá, hogy az ellenőrzött szabályozási 
eljárást valamennyi olyan általános jellegű intézkedés esetében alkalmazni kell, amelynek 
célja a Szerződés 251. cikkében említett eljárás alapján elfogadott alap-jogiaktus nem lényegi 
elemeinek módosítása. Felkéri a Tanácsot és a Bizottságot arra, hogy a „szürke zónákban” 
alkalmazza az új ellenőrzött szabályozási eljárást, és üdvözli, hogy a megállapodás 
pontosabban határozza meg a Bizottság Parlament felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét 
azzal a rendelkezésével, hogy az utóbbit – a rendszer átláthatóságát és hatékonyságát biztosító 
módon – tájékoztatnia kell a bizottságaiban végzett munkáról. Nem osztja a Bizottság abbéli 
véleményét, hogy a végrehajtási intézkedések tervezeteit a bizottsági szavazás előtt nem 
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szabad nyilvánosságra hozni, és kéri a Bizottságot, hogy tegye közzé valamennyi végrehajtási 
intézkedés tervezetét, mihelyt ezeket hivatalosan előterjesztik. 

Az Európai Parlament élt a Bizottság egyik – a jogalkotó előtt folyamatban lévő jogalkotási 
javaslatok átvizsgálásáról szóló – közleményére adott válasz lehetőségével (Sylvia-Yvonne 
Kaufmann-jelentés), és mélyreható elemzést készített a jogalkotási javaslatok Bizottság általi 
visszavonásához vagy módosításához kapcsolódó nehézségekről. Kiindulva abból, hogy a 
három intézmény nem ért egyet a Bizottság vonatkozó hatáskörei pontos határainak 
kérdésében, és elismerve, hogy a Bizottság – bizonyos jól meghatározott határok között –
jogosult egy jogalkotási javaslatot az annak elfogadásáig vezető hosszas eljárás folyamán 
bármikor visszavonni, az Európai Parlament úgy véli, hogy ha erre voantkozólag 
megállapodás születne, az elősegítené a jogalkotási eljárások megfelelő lebonyolítását. Az 
Európai Parlament – miközben egyes iránymutatások alkalmazását javasolja a jogalkotási 
javaslatok visszavonásának és módosításának esetére (az együttdöntési és együttműködési 
eljárásban a Bizottság nem vonhatja vissza javaslatát, ha a Tanács már elfogadta közös 
álláspontját, kivéve ha az utóbbi túllépte hatáskörét; a Bizottság vállalja, hogy kellőképpen 
figyelembe veszi a Parlament álláspontját; továbbá előzetesen tájékoztatja a Parlamentet, 
amennyiben saját kezdeményezésű jogalkotási javaslatát vissza kívánja vonni vagy 
módosítani kívánja) – úgy véli, hogy a Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokra 
vonatkozó keretmegállapodásban és a „Jobb szabályozás” címet viselő intézményközi 
megállapodásban már lefektetett alapelvek kiegészítését szolgáló közös iránymutatások 
intézmények általi meghatározása jelentős lépés lenne a jogalkotási folyamat egyszerűsítése és 
az intézmények közötti párbeszéd újraindítása felé. Az állásfoglalás végezetül hangsúlyozza, 
hogy a jogalkotási javaslatok visszavonásának vagy módosításának közösségi érdekből kell 
történnie és ezeket megfelelően indokolni kell.

Az Európai Parlament a többi intézménnyel fenntartott kapcsolatai keretében az ombudsman 
feladatkörére, a szabályozási ügynökségekre és a Kiadóhivatalra vonatkozóan is 
rendelkezéseket fogadott el.

Az ombudsman jogállásáról, valamint feladatai gyakorlásának általános feltételeiről
szóló európai parlamenti határozatot (Anneli Jäätteenmäki-jelentés) nevezetesen az indokolta, 
hogy az ombudsman státuszát módosítani kellett annak érdekében, hogy véget vessenek 
bármiféle kételynek, amely megkérdőjelezhette, hogy az ombudsman képes elmélyült és 
pártatlan vizsgálatok lefolytatására a rossz igazgatással kapcsolatos ügyekben (így hozzáférést 
kellett biztosítani számára a bizalmas besorolású dokumentumokhoz); továbbá figyelembe 
kellett venni az utóbbi években bekövetkezett, az Unió intézményeinek és szerveinek az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalások elleni küzdelemben betöltött szerepét érintő változásokat.

A Bizottságtól származó adatok szerint 29 európai szabályozási ügynökség működik, 
amelyeknél mintegy 3 800 fő dolgozik, és amelyek éves költségvetése körülbelül 
1 100 000 000 eurót tesz ki, beleértve az 559 000 000 euró körüli összegre rúgó közösségi 
hozzájárulást. Ez érthetővé teszi, hogy miért van szükség az ügynökségek tevékenységének 
szabályozására és hogy az Európai Parlament miért fogadott el egy olyan állásfoglalást, 
amelyben üdvözli a Bizottságnak az ügynökségek szabályozását tartalmazó 
intézményközi megállapodásra irányuló tervezetét, továbbá kifejezi sajnálkozását a Tanács 
magatartása miatt, amely nem hajlandó tárgyalásokat kezdeni egy efféle megállapodás 
érdekében. Az Európai Parlament érvei között szerepel az is, hogy a jövőben az ügynökségek 
létrehozására irányuló javaslatokat bizonyos elvek betartásának kell alárendelni: ezek a 
hatáselemzés, a parlamenti ellenőrzés és a Bizottság politikai felelőssége. Ez utóbbi ponttal 
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kapcsolatban az állásfoglalás aggodalommal jegyzi meg, hogy folyamatosan nő a 
decentralizált ügynökségek száma, és félő, hogy e trend eredményeképpen szétaprózódik a 
Bizottság végrehajtó szerepe, illetve felosztódik olyan szervezetek között, amelyek alapvetően 
kormányközi alapon tevékenykednek. 2008 októberében az Európai Parlament elfogadta a 
„szabályozási ügynökségek intézményi szempontjainak jövőbeli rendezésére irányuló 
stratégiát” (Georgios Papastamkos-jelentés), amelyben sajnálkozását fejezi ki, hogy a 
tárgyalások Tanács részéről történő elutasítása láttán a Bizottság úgy döntött, hogy 
visszavonja az intézményközi megállapodásra irányuló javaslatát és helyette egy olyan 
intézményközi párbeszédre kér fel, amelynek eredményeként közös megközelítés jöhetne létre
Habár a „közös megközelítés” elmarad várakozásaitól, az Európai Parlament mégis kijelenti, 
hogy kész részt venni benne és kéri, hogy a munkaprogramot a legrövidebb időn belül állítsák 
össze. Felsorolja – ha nem is kimerítően – azokat a pontokat, amelyeknek a programban 
szerepelniük kell: objektív kritériumok megállapítása az ügynökségek értékeléséhez; annak 
megvizsgálása, hogy bizonyos feladatokat az ügynökségek gazdaságosabban tudnak-e ellátni, 
mint maguk a bizottsági szolgálatok; az ügynökségek önállóságának korlátozása; a 
szükségletek rendszeres felmérése... Az Európai Parlament szerint egyértelmű, közös és 
koherens kereteket kell felállítani annak tekintetében, hogy a jövőben milyen hely illeti meg 
az ügynökségeket az európai kormányzás rendszerében, továbbá a parlamenti ellenőrzést ki 
kell terjeszteni az ügynökségek alapítására és működésére.

A 2001-es költségvetési évre vonatkozó mentesítési eljárás keretében a Parlament úgy 
vélekedett, hogy „különösen nehéz – mint ahogyan az OPOCE ügye is mutatja – a kifejezett 
politikai felelősség megállapítása az intézményközi szervezeteken belül.” Ezért – az 
intézményközi együttműködés elvének kétségbe vonása nélkül, hiszen az jelentős 
megtakarítást hoz az európai költségvetésnek – felkérte az intézményeket arra, hogy 
„módosítsák az intézményközi szervek jogi alapját az igazgatási és politikai felelősségek 
világos elkülönítése érdekében”. 2009. február 19-i határozatával (Hanne Dahl-jelentés) az 
Európai Parlament elfogadta az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezeti felépítéséről 
és működéséről szóló határozattervezetet, amely pontosítja az Európai Unió 
Kiadóhivatalának hatásköreit és feladatait, az intézmények saját felelősségeit, valamint a 
Kiadóhivatal igazgatóbizottságának és igazgatójának szerepét.

Mivel a három intézmény által 2006. április 4-én elért megállapodást az egyetlen lehetséges 
kompromisszumnak tartotta, az Európai Parlament – ismételten hangot adva csalódottságának, 
amiért a Tanácsban folyó tárgyalások a közös európai célok helyett a nemzeti különérdekekre 
összpontosítottak – elfogadta a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodást (Sergio Sousa Pinto-jelentés). Az 
Európai Parlament üdvözölte az Európai Tanács döntését, hogy a Bizottságot felkéri az 
Európai Unió kiadásai és bevételei valamennyi aspektusának nagyszabású és teljes 
áttekintésére; e vizsgálatban a Tanács költségvetési partnereként maga is szeretne részt venni 
egy olyan megállapodás kialakítása céljából, amely az Unió számára lehetővé teszi a 
célkitűzéseihez méltó saját források igénybevételét. Üdvözölte azt is, hogy a tárgyalások során 
képviselt álláspontjának mindhárom pillére tekintetében előrehaladás történt. Ezek: a politikai 
prioritások és a pénzügyi szükségletek egyensúlyba hozása, a költségvetés szerkezetének a 
megnövelt rugalmasság révén történő javítása, valamint az Európai Unió finanszírozási 
módjai végrehajtásának minősége, a Parlament előjogainak érintetlenül hagyásával. Az 
Európai Parlament – ismervén a tárgyalások kimenetelét kísérő hiányosságokat – úgy véli, 
hogy a 2008–2009-es felülvizsgálat alkalmával sürgősen meg kell reformálni a saját források 
rendszerét, valamint a „kiadási oldalt” is annak elkerülése érdekében, hogy az újfent előtérbe 
kerülő nemzeti érdekek megnehezítsék a tárgyalásokat. Végezetül megerősíti álláspontját, 
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mely szerint valamennyi jövőbeli pénzügyi keretet ötéves időszakra kell megállapítani oly 
módon, hogy az egybessen a Parlament és a Bizottság mandátumával. Az Európai Parlament a 
továbbiakban elfogadott egy állásfoglalást, amelyben változatlan formában jóváhagyta az 
intézményközi megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot (Jo Leinen-jelentés), 
amelynek egyetlen célja egy mondat beillesztése az intézményközi megállapodásba, mely 
szerint 2008-ban a sürgős segélyezési tartalékot kivételesen (folyó áron számítva) 479 218 
millió euróra töltik föl annak érdekében, hogy fedezhető legyen az élelmiszerárak fejlődő 
országokat sújtó megugrása miatt szükségessé váló gyors reagálás költsége.

Amennyiben jelenlegi intézményi, pénzügyi és politikai szerkezete nem teszi lehetővé az 
újabb bővítéseket, az Európai Uniónak szembesülnie kell azzal, hogy csak nehézségek árán 
tud eleget tenni a délkelet-európai országok felé tett kötelezettségvállalásainak. Ez a 
megállapítás, amelyet az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének 
intézményi vonatkozásairól szóló jelentés (Alexander Stubb-jelentés) tartalmaz, az Európai 
Uniót arra indítja, hogy – megerősítve elkötelezettségét a bővítés mint a béke, a biztonság, a 
stabilitás, a demokrácia és a jogállam, valamint a fejlődő gazdaság és a virágzás Európa 
számára történő garantálásának történelmi esélye iránt – újfent hangot adjon abbéli 
meggyőződésének, hogy a bővítésnek együtt kell járnia az Unió elmélyítésével annak 
érdekében, hogy az európai integráció folyamatának célkitűzései ne sérüljenek. A jelentés 
megítélése szerint a Nizzai Szerződés nem megfelelő alap az újabb bővítésekhez, és 
emlékeztet rá, hogy bármiféle jövőbeli bővítés csak az Unió reformja után képzelhető el. A 
jelentés felsorolja az elengedhetetlennek minősített reformokat (minősített többségi szavazás a 
Tanácsban, az elnökségek rotációs rendszerének módosítása, a Bizottság elnökének 
megválasztása, a nemzeti parlamentek nagyobb mérvű bevonása, az Unió értékeinek és 
céljainak pontos meghatározása, a pénzügyi keret felülvizsgálata stb.). A jelentés 
megkérdőjelezi az „abszorpciós kapacitás” fogalmát – amelyet a koppenhágai Európai Tanács 
úgy határozott meg, mint az Unió új tagok befogadására való képességét az európai integráció 
lendületének fenntartása mellett”–, és helyette az „integrációs képesség” kifejezést javasolja. 
Hangsúlyozza, hogy az „integrációs képesség” nem újabb teljesítendő kritériumot jelent a 
tagjelölt országok számára, hanem a sikeres bővítés és az európai integrációs folyamat 
elmélyítésének záloga, és ennek az „integrációs képességnek” a javítása nem a tagjelölt 
országok, hanem az Unió feladata. Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az általa 
támogatott reformoknak együtt kell járniuk olyan fellépésekkel, amelyeknek célja a bővítés 
elfogadtatása a közvéleménnyel, és emlékeztet az európai politikai vezetők felelősségére a 
nyilvánosságnak a bővítés és az európai egyesülés céljai és kölcsönös előnyeiről való 
tájékoztatása terén. Végezetül úgy véli, hogy az Európai Parlament hozzájárulását – amelyre 
az EU-Szerződés 49. cikke alapján szükség van ahhoz, hogy a Tanács újabb tagállamok 
csatlakozásáról dönthessen – mind a tárgyalások megindítására, mind azok lezárására 
vonatkozó döntés esetén alkalmazni kellene.

Az Európai Parlament a képviseleti demokrácia működésének javítása érdekében számos 
jelentést fogadott el az európai politikai pártok működéséről, az Európai Parlament 
összetételéről és a szavazati jognak az európai választásokon való gyakorlásáról. Az európai 
politikai pártokról szóló európai parlamenti állásfoglalás (Jo Leinen-jelentés) abból a 
megállapításból indul ki, hogy szakadék tátong sok polgár és az európai intémények között, 
amelyet az európai politikáról szóló kommunikáció és tájékoztatás elégtelenségével 
magyarázza. E tény megváltoztatása érdekében az európai politikai pártoknak – amelyek az 
európai közvélemény alakításának és kifejeződésének alapvető eszközei – olyan életteli 
szereplőkké kell válniuk, akik az európai politika terén választási lehetőségeket tárnak elénk 
és a polgárok tevőleges részvétele érdekében lépnek fel nem csak az európai választások 
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alkalmával, hanem az európai politikai élet valamennyi aspektusát tekintve. Ennek érdekében 
el kell jutni a pártok valódi európai jogállásának kidolgozásához, meghatározva jogaikat és 
kötelességeiket, és lehetővé téve számukra, hogy jogi személyiséggé válhassanak. Az Európai 
Parlament kéri Alkotmányügyi Bizottságát, hogy dolgozzon ki erre irányuló konkrét 
javaslatokat. Az állásfoglalás, amely számos javaslatot tartalmaz a finanszírozási rendszer 
módosítására, annak vizsgálatát is célszerűnek tartja, hogy miképpen lehetne az európai 
alapítványokat ösztönözni, miképpen lehetne az európai fiatalok politikai szervezeteinek és 
mozgalmainak szerepét növelni, továbbá az európai választási listák összetétele miképpen 
segíthetné elő az európai politikák nyilvános megvitatását. Az Európai Parlament e 
követeléseit 2007-ben figyelembe vették az európai szintű politikai pártokra irányadó 
előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet módosításának
keretében. E rendelet elsősorban a politikai pártok hosszú távú pénzügyi tervezési lehetőségeit 
kívánja erősíteni, megkönnyítve a pénzügyi erőforrások diverzifikálását és nagyobb 
rugalmasságot biztosítva a 2009. júniusi európai parlamenti választásokra készülő politikai 
pártoknak. A rendelet ezenfelül pontosítja az „európai szintű politikai alapítvány” 
meghatározását és szerepét. A módosítást az Európai Parlament és a Tanács első olvasatban, 
megegyezéssel elfogadta (Jo Leinen-jelentés).

A 2007. június 21-i és 22-i Európai Tanács kifejezett felkérésére az Európai Parlament 
állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament összetételéről (Alain Lamassoure és Adrian 
Severin jelentése), figyelemmel az Európai Parlament összetételére vonatkozó új eljárásra – ez 
összességében 750-re korlátozza a parlamenti helyek számát, legfeljebb 96 és legkevesebb 6 
helyet juttatva egy-egy tagállamnak –, valamint a Szerződésben nem szereplő „degresszív 
arányosság” elvére. Az Európai Parlament számára a degresszív arányosság elve azt jelenti, 
hogy az egyes tagállamok lakosságának száma és a nekik jutó képviselői helyek száma közötti 
arány lakosságuk számának függvényében változik oly módon, hogy egy népesebb tagállam 
mindegyik képviselője több polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes tagállam egy-egy 
képviselője, de azt is, hogy egyetlen kevésbé népes tagállamnak sem lehet több képviselői 
helye, mint egy népesebb tagállamnak. Az állásfoglalás ebből kiindulva (tehát a hatékonyság, 
a pluralitás és a szolidaritás elvének megtartásával) tesz javaslatot egy olyan rendszerre, amely 
újabb, az alapokat érintő tárgyalások nélkül is képes alkalmazkodni a tagállamok 
népességének változásához. Az állásfoglalás 1. melléklete (egy európai tanácsi határozatra 
irányuló javaslat formájában) olyan elosztást javasol, amely – Németország kivételével –
egyetlen tagállam esetében sem irányozza elő a képviselői helyek számának csökkentését. A 
javaslat nem veszi figyelembe az esetleges jövőbeli csatlakozásokat, amelyek következtében 
ideiglenesen – a jogalkotási időszak végéig – túlléphető a maximális szám. Az Európai 
Parlament megerősíti, hogy ez a javaslat szorosan kötődik a Lisszaboni Szerződés hatályba 
lépéséhez, és fenntartja magának a jogot, hogy az európai parlamenti helyek új elosztására 
vonatkozó európai tanácsi határozat jóváhagyását az Unió más intézményeit érintő – az 
említett szerződésben megfogalmazódó – reformoktól tegye függővé.

A 93/109/EK tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslat fő célja – az Európai Unió 
polgárainak a nem lakóhelyük szerinti tagállamban történő szavazáshoz és 
választhatóságukhoz fűződő jogaik gyakorlása bizonyos feltételei tekintetében – a kettős 
szavazással és a kettős jelöléssel kapcsolatos működési zavarok kiküszöbölése. A javaslat 
tartalmazza a fennálló rendszer eltörlését, fenntartva a nem ott lakó közösségi polgárok 
hivatalos nyilatkozatát arról, hogy szavazati vagy választhatóságukhoz fűződő jogukat csak 
egyetlen tagállamban fogják gyakorolni. Az Európai Parlament (Andrew Duff-jelentés) 
támogatta az egyszerűsítést, de javasolta, hogy – feltéve hogy a lakóhely szerinti ország 
engedélyezi a többes jelöléseket – töröljék el a jelenlegi tilalmat, mely szerint senki nem lehet 
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jelölt egynél több tagállamban. Az Európai Parlament arról is gondoskodni kíván, hogy a 
lakóhely szerinti ország automatikusan ne legyen köteles eltiltani a szavazástól azokat a 
polgárokat, akiket egy másik tagállamban megfosztottak választási joguktól. Mindkét esetben 
az érintett államnak kell eseti alapon, saját nemzeti jogszabályai alapján döntenie. Tehát a 
jelölhetőség vagy a szavazati jog gyakorlása tekintetében a származási országban fennálló 
tilalom nem jelenthet valamennyi tagállamra kiterjedő általános tilalmat. A lakóhely szerinti 
állam rendelkezhet akként, hogy a származási országukban a választhatóság jogától vagy a 
szavazati jogtól megfosztott állampolgárokat csak akkor zárja ki e jogokból, ha 
bebizonyosodik, hogy nemzeti jogszabályai alapján e polgárokat ugyanazért a vétségért 
ugyanúgy megfosztották volna jogaiktól. 

E kérdésről az Alkotmányügyi Bizottság egy másik, az Európai Parlament képviselőinek 
közvetlen általános választás útján történő megválasztásáról rendelkező 1976. szeptember 
20-i aktus módosítására irányuló javaslat kapcsán is vitát indított. Andrew Duff 
jelentéstervezete többször is eszmecsere tárgya volt a bizottságban, bár elfogadására a 
jogalkotási időszak végéig nem került sor.

A részvételi demokrácia – amelynek a politikai reprezentativitáson és az európai 
választásokon való részvétel mellett a vitára ösztönzés és a civil társadalomnak az európai 
építkezésbe való közvetlenebb bevonása is célja – az Európai Parlament erőfeszítéseit is 
kiváltotta, amely elgondolkodott és javaslatokat fogalmazott meg a valamennyi polgárra 
kiterjedő vita lefolytatása érdekében. A Lisszaboni Szerződés keretében a civil párbeszéd 
fejlesztésének perspektívájáról szóló állásfoglalás (Genofewa Grabowska-jelentés) 
megemlíti a civil társadalom által az európai integráció folyamatában betöltött jelentős 
szerepet, és hangsúlyozza, hogy – amennyiben az Unió el kívánja érni céljait és politikai 
célkitűzéseit – szükség van a nyilvános vita kiszélesítésére, a civil párbeszéd javítására és a 
politikai érzékenység erősítésére. Az Európai Parlament olyan fórumok szervezését kéri, 
amelyekre legalább évente egyszer sor kerülne a Parlament és az egyes tagállamok civil 
társadalmának képviselői között, továbbá rendszeres találkozókat igényel a civil társadalom és
a biztosok között. A Tanácsnak könnyítenie és egyszerűsítenie kellene a munkáihoz való 
hozzáférést, az Unió intézményeit pedig felkérték arra, hogy naprakész nyilvántartást 
vezessenek minden jelentős nem kormányzati szervezetről. A képviselők kiállnak egy olyan 
intézményközi megállapodás megkötése mellett, amely rögzíti a civil társadalom 
képviselőinek kijelölésére voantkozó kötelező iránymutatásokat, valamint a konzultációk 
megszervezésére és finanszírozására vonatkozó módszereket. A Bizottságot a maga részéről 
felkérik arra, hogy nyújtson be az európai egyesületekre vonatkozó új javaslatot annak 
érdekében, hogy a civil társadalom európai szervezetei közös jogi alapon építkezhessenek. Az 
Európai Parlament üdvözli a képviseleti demokrácia és a részvételi demokrácia erősítését, 
amelyet a „polgári kezdeményezés” Lisszaboni Szerződésbe illesztése jelent.

Az Alkotmányügyi Bizottság egyébként felkérte a Bizottságot arra, hogy a Lisszaboni 
Szerződés hatályba lépése után azonnal nyújtson be világos, egyszerű és könnyen érthető 
javaslatot a kezdeményezés megvalósításáról (előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. A 
javaslatnak – a petíciós joggal való ütközés elkerülése végett – a polgári kezdeményezés 
meghatározására vonatkozó konkrét elemeket kell tartalmaznia. A jelentés melléklete 
ajánlásokat tartalmaz a Bizottság számára, a képviselők pedig úgy döntöttek, hogy a rendelet 
elfogadása után haladéktalanul elgondolkodnak a polgári kezdeményezés eljárásának nyomon 

                                               
1 Mivel e jelentés plenáris ülésen nem került vizsgálatra és szavazásra, az összefoglaló a bizottsági szavazás 

eredményére támaszkodik.
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követésére vonatkozó hatékony rendszer kialakításán. A jelentés javasolja, hogy a polgári 
kezdeményezés csak akkor legyen érvényes, ha a tagállamok legalább negyedének lakossága 
1/500 arányban támogatja. Az Unió valamennyi polgára, aki saját tagállamának jogszabályai 
szerint szavazati joggal rendelkezik, részt vehet a polgári kezdeményezésekben. A polgári 
kezdeményezés eljárása a következő szakaszokból áll: a kezdeményezés nyilvántartásba 
vétele, a támogató aláírások összegyűjtése, a kezdeményezés átadása, a Bizottság 
álláspontjának közlése és annak ellenőrzése, hogy a jogi aktus összhangban van-e a 
Szerződésekkel. Az első szakaszban a Bizottság megvizsgálja a kezdeményezés 
befogadhatóságának formális feltételeit és két hónapon belül nyilatkozik róla. Az egyéni 
támogató aláírások összegyűjtésének egy éven belül be kell fejeződnie; ez az időtartam a
polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló határozat napját követő harmadik 
hónap első napján kezdődik azzal, hogy a támogató aláírások összegyűjtésére megszabott 
időtartam lejárta előtt bármely támogatás visszavonható. Ezután a Bizottság megvizsgálja a 
polgári kezdeményezés reprezentativitását és két hónapon belül nyilatkozik róla. A következő 
szakaszban a Bizottság három hónapig vizsgálhatja a kezdeményezésben megfogalmazott 
követelés részleteit. Az átláthatóság érdekében a jelentés előirányozza, hogy a polgári 
kezdeményezés iránti kérelem tartalmát a Bizottság csak a kezdeményezés finanszírozásáról 
szóló – a finanszírozás forrásait feltüntető – jelentés (átláthatósági jelentés) bemutatása után 
kezdheti meg.

Az európai építkezéshez való polgári hozzájárulás problematikája az Alkotmányügyi 
Bizottságban is felmerült, amely – Andrzej Wielowieyski jelentése keretében – megvizsgálta 
az okokat és igyekezett megoldásokat találni az európai építkezéssel kapcsolatos legitimációs 
válságra.Műhelymunkára is sor került, de a bizottság végül úgy döntött, hogy a jogalkotási 
időszakban már nem fogad a témáról jelentést.

A különféle érdekek képviselőinek szerepe a döntéshozatal során az idő múlásával egyre nő, 
és az Európai Parlament az Európai Unió intézményei mellett kifejtett lobbitevékenységet 
szabályozó keret fejlesztéséről szóló állásfoglalásában (Alexander Stubb és Ingo Friedrich 
jelentése) elismerte e képviselők szerepét, melynek révén szakértelmükkel hozzájárulnak a 
demokratikus rendszer alapját képező nyílt és plurális párbeszédhez. Az állásfoglalás –
hangsúlyozva az átláthatóság követelményét, amely az Unió legitimitásának és a polgárok 
iránta való bizalmának elengedhetetlen feltétele, s amely egyszerre függ az intézményektől és 
az érdekcsoportoktól – üdvözli a Bizottság javaslatát, mely szerint a különféle érdekek 
képviselőinek tevékenységére strukturáltabb keretet fog alkalmazni, továbbá egyetért egy 
olyan „egyablakos” rendszer bevezetésével, ahova a lobbizók kérhetik nyilvántartásba 
vételüket. Az Európai Parlament kiáll a kötelező közös nyilvántartásról kötendő 
intézményközi megállapodás vagy legalább az elkülönített nyilvántartások kölcsönös 
elismerése mellett. Egyszersmind tudomásul veszi az etikai kódex Bizottság által kidolgozott 
tervezetét, emlékeztetve rá, hogy hasonló kódexszel ő maga már tíz év óta rendelkezik, 
továbbá felhív közös szabályok felállítására. Ennek érdekében javasolja egy olyan közös 
munkacsoport létrehozását, amely megvizsgálná a közös nyilvántartás vezetésének 
következményeit és átgondolná egy közös magatartási kódex kidolgozását. Megemlítendő 
még, hogy az állásfoglalás nagyobb átláthatóságot kér a parlamenti szervnek semmiképpen 
nem tekinthető közös csoportok kérdésében.

A szabályozás kérdésében a Parlament rendeletének általános felülvizsgálata (Richard 
Corbett-jelentés) jelenti a legfontosabb módosítást, amelynek célja kiterjed mind arra, hogy a 
rendeletet hozzáigazítsa az Európai Parlament reformjával foglalkozó munkacsoport munkája 
alapján hozott döntésekhez, mind arra, hogy az intézményt felkészítse a Lisszaboni Szerződés 
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hatályba lépésére. E dokumentum szerkesztésének lezárásakor a jelentés még bizottsági 
elfogadásra vár, csak ezután kerülhet sor a plenáris ülésen történő vitára és a szavazásra.

E jelentésen kívül az Európai Parlament a jogalkotási időszak folyamán számos módosítást 
fogadott el a rendelet egyes sajátos aspektusaira vonatkozólag. Így elfogadott egy 
kiigazításokról szóló cikket, amelynek megfogalmazása lehetővé teszi valamennyi 
hibalehetőség lefedését, legyenek azok nyelvi vagy illetékességi jellegűek, és függetlenül 
attól, hogy a hiba jogalkotási vagy nem jogalkotási eljárás során, illetve vizsgálat alatt lévő 
intézményközi megállapodásban történt (Richard Corbett-jelentés). Egy másik jelentésében 
(Gérard Onesta-jelentés) az Európai Parlament módosította a képviselők magatartási kódexét
annak érdekében, hogy kiküszöbölje, hogy a Parlament épületében olyan szélsőséges 
megnyilvánulásokra kerülhessen sor, amelyek árthatnak a parlamenti viták presztízsének 
(különös tekintettel a szóbeli interpellációkra, a veszekedésekre stb.); ugyanakkor nem sértve 
a parlamenti szólásszabadságot vagy akár a közgyűlésben folytatott viták esetleges 
életteliségét. Az 1976. szeptember 20-i aktus módosításának folyományaként elfogadásra 
került a megbízatások ellenőrzéséről és a parlamenti mandátum időtartamáról szóló 3. és 
4. cikk (Pahor Borut-jelentés), amelyek pontosítják azokat a rendelkezéseket, amelyek révén a 
Parlament a nyilvánvaló összeférhetetlenség esetleges eseteire reagálhat, annak érdekében, 
hogy az alakuló ülés után teljes összetételben ülésezhessen. A közösségi jogszabályok
egyszerűsítésének követelménye az Európai Parlamentet arra késztette (Marie-Louise 
Reynaud), hogy módosítsa eljárási szabályzatának – a közösségi jogszabályok kodifikációjára 
vonatkozó – 80. cikkét továbbá, hogy beillesszen egy olyan új cikket, amely kitér az 
újraszabályozási javaslatok vizsgálati eljárására. E módosítások a Parlament ama politikai 
akaratának konkrét megnyilvánulásai, hogy a korábbinál erőteljesebben vegye ki részét – a 
„Jobb szabályozás” kezdeményezés keretében – az egyszerűsítési folyamat újraindítását célzó 
erőfeszítésekből. Az eljárási szabályzat 139. cikkének felülvizsgálatával (Ingo Friedrich-
jelentés) az Európai Parlament a jogalkotási időszak végéig meghosszabbította az azzal 
kapcsolatos átmeneti intézkedéseket, hogy az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén 
(megfelelő számban) tolmácsok és fordítók álljanak rendelkezésre. A Parlament ugyanakkor 
megerősíti, hogy a teljes többnyelvűségi politika továbbra is az Unió alapvető célja és 
egyúttal alkalmazandó szabály is. A 201. cikk (1) bekezdésének módosítása azt célozza, hogy 
a bizottságok elnökei az eljárási szabályzat alkalmazását vagy értelmezését érintő kétely 
esetén konzultálhassnak az illetékes bizottsággal (Richard Corbett-jelentés). Az Európai 
Parlament a 2009-ben hatályba lépő, képviselőkre vonatkozó szabályzatnak megfelelően 
módosította eljárási szabályzatát (Ingo Friedrich-jelentés). E dátumtól a képviselőknek járó 
térítésekre és tiszteletdíjakra vonatkozó szabályozás a képviselőkre vonatkozó szabályzat 9–
23. és 27–28. cikkein alapul majd, nem pedig a Parlament azon jogán, hogy megszabhatja 
belső működésének szabályait. A második módosítási csomag arra a lehetőségre vonatkozik, 
hogy egy képviselő – élve a Parlament kezdeményezési jogával – egyedül is benyújthat 
közösségi aktusra irányuló javaslatot. A tervezet azt tartalmazza, hogy a javaslatot a 
Parlament elnökségéhez kell benyújtani, amely vizsgálatra az illetékes bizottsághoz 
továbbítja, és ez utóbbi dönt a további lépésekről. További eljárási jellegű módosítások 
rendelkeznek a jogalkotási módosítások fordításáról, és az eljárási szabályzat melléklete 
kibővült egy új, a „személyes összeférhetetlenségre” vonatkozó ponttal. Módosult a 
képviselőcsoportok összetételét szabályozó 29. cikk (Richard Corbett-jelentés) annak 
érdekében, hogy az egy csoport megalakításához minimálisan szükséges – legalább a 
tagállamok negyedét képviselő – képviselők száma 25-re emelkedhessen. Ha egy csoport 
létszáma e küszöb alá csökken, az elnök ekkor is engedélyezheti a működését a következő 
alakuló ülésig feltéve, hogy a csoport legalább a tagállamok ötödének képviseletében és egy 
évnél régebben működik. Az Eljárási Szabályzat 47. cikkének módosítása az ugyanazon téma 
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feldolgozására társult bizottságok együttműködésének részleteinek pontosabbá tételét 
célozza (Richard Corbett-jelentés). Előirányozza, hogy az elnök, az előadó és a vélemények 
előadói együtt döntenek a kizárólagos illetékességükbe tartozó szövegrészekről, valamint 
megállapodnak együttműködésük részletes szabályaiban annak érdekében, hogy az illetékes 
bizottság szavazás nélkül elfogadhassa a társbizottság módosításait, amennyiben ezek az 
utóbbi hatáskörébe tartoznak. Végezetül, egyeztetés esetén a Parlament küldöttségének tagjai 
között ott kell lennie a vélemény társbizottságokban dolgozó előadójának. Az európai 
intézmények több mint harminc éve használják az Unió jelképeit (zászló, himnusz, 
jelmondat, május 9-i Európa-nap), amelyeket az Európai Tanács 1985-ben hivatalosan is 
jóváhagyott. Logikusnak tűnt, hogy az Európai Parlament módosítsa Eljárási Szabályzatát és 
pontosítsa a jelképek Európai Parlament általi használatát (Carlos Carnero González-jelentés).
A plenáris ülés munkájára és a saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó 
határozatban szereplő módosítások (Richard Corbett-jelentés) lényegében a parlamenti 
reformmal foglalkozó munkacsoport javaslatait vették alapul. Ezek elsősorban technikai 
jellegűek és az alábbiakat tartalmazzák: a Tanácsnak és a Bizottságnak feltett, írásbeli választ 
igénylő kérdésekre vonatkozó eljárások reformja; egy új cikk beillesztése a mélyebb 
megvitatást nem igénylő jelentések rövid ismertetése tárgyában; végül a saját 
kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó cikkek módosítása.

Az Európai Parlament az Eljárási Szabályzat vonatkozásában több értelmező határozatot is 
elfogadott: a titkos szavazásról (Marie-Line Reynaud-jelentés), a hatásköri ütközések 
megoldásáról a nem jogalkotási eljárásokban (Ingo Friedrich-jelentés), az Eljárási 
Szabályzatra való hivatkozásról (Jo Leinen), az írásos nyilatkozatokról (Richard Corbett-
jelentés), a Bírósághoz fordulásról (Costas Botopoulos-jelentés), az elnök feladatairól (Jo 
Leinen-jelentés), a bizottságok elnökségéről (Mauro Zani-jelentés), a bizottságok 
jogosítványairól (Jo Leinen), a határozatképességről (Jo Leinen-jelentés), a társbizottságokról 
és a hozzájárulási eljárásról (Jo Leinen-jelentés).
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3. Alkotmányügyek
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összehívásáról: az Európai Parlament véleménye (EU-Szerződés 48. cikke) 
(2007/0808(CNS)) - Jo Leinen jelentése 64

- Az Európai Parlament 2008. február 20-i állásfoglalása a Lisszaboni 
Szerződésről (2007/2286(INI)) - Richard Corbett és Íñigo Méndez De Vigo 
jelentése 68

- Jelentés a Parlament új szerepéről és kötelezettségeiről a Lisszaboni Szerződés 
fényében (2008/2063(INI)) - Jo Leinen jelentése 76



PE423.766 20/377 DV\779820HU.doc

HU

- Jelentés a Lisszaboni Szerződés fényében az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közötti kapcsolatok fejlődéséről (2008/2120(INI)) - Elmar Brok 
jelentése 88

- Jelentés a Lisszaboni Szerződés hatásáról az Európai Unió intézményi 
egyensúlyának fejlődésére (2008/2073(INI)) - Jean-Luc Dehaene jelentése 94

- Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a Lisszaboni Szerződés 
ratifikációs folyamatának folytatásáról (AFCO/6/68955) 108

B. Kapcsolatok a többi intézménnyel

ba. Európai Bizottság
Az Európai Parlament és a Bizottság keretmegállapodása

- Az Európai Parlament 2005. május 26-i határozata az Európai Parlament és a 
Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálatáról (2005/2076(ACI)) - Jo 
Leinen jelentése 110
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közötti kapcsolatokról 113

Az Európai Bizottság által jóváhagyandó iránymutatások

- Az Európai Parlament 2005. december 1-jei állásfoglalása a Bizottság 
jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról (2005/2024(INI)) - Andrew Duff 
jelentése 127

Folyamatban lévő jogalkotási javaslatok

- Az Európai Parlament 2006. május 16-i állásfoglalása a jogalkotó előtt 
folyamatban levő jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről 
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Együttdöntési eljárás
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- Az Európai Parlament 2006. május 17-i határozata a költségvetési fegyelemről és 

a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi 
megállapodás megkötéséről (2006/2028(ACI)) - Sérgio Sousa Pinto 
jelentése 190

Melléklet: Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között a költségvetési fegyelemről és A hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásról Error! Bookmark not defined.

- Az Európai Parlament 2008. december 18-i határozata az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-
i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetről 
(2008/2320(ACI)) - Jo Leinen-jelentés (I) 221

-

Módosítástervezet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a 
költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz 222

C. A bővítésekhez kapcsolódó intézményi kérdések
- Az Európai Parlament 2006. december 13-i állásfoglalása az Európai Unió új 

tagállamok integrálására való képességének intézményi szempontjairól 
(2006/2226(INI)) - Alexander Stubb jelentése 223
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Az Európai Parlament 2004. október 14-i állásfoglalása az Európai Alkotmányt létrehozó 
Szerződés ratifikációjával kapcsolatos eljárásokról és a Szerződésre vonatkozó 
kommunikációs stratégiáról (B6-0067/2004)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Alkotmányt létrehozó szerződéstervezetre, amelyhez az Európai Unió 
tagállamainak állam- illetve kormányfői az Európai Konvent által készített szöveg alapján 2004. 
június 18-án 1 a Kormányközi Konferencián beleegyezésüket adták, és amelynek aláírására 
Rómában 2004. október 29-én  kerül sor,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a 2004. június 18-án létrejött megállapodás történelmi jelentőségű, és a kibővített Európai 
Unió első nagy politikai lépése, amely megalapozza a fokozott demokráciára, átláthatóságra és 
hatékonyságra épülő, megújult Uniót,

B. mivel 2005-ben, 60 évvel a második világháború vége és 16 évvel Európa megosztottságának 
vége után, a kontinens nagy része a minden eddiginél szorosabb gazdasági és politikai 
integrációra épülő békében él, amely integráció hajtóereje az Európai Közösség, majd az Unió 
és az egymást követő bővítések voltak,

C. mivel az Alkotmányt a lehető legvilágosabban, legmegfelelőbben és legérthetőbben be kell 
mutatni Európa állampolgárainak, világosan hangsúlyozva a már hatályban lévő és az új 
elemeket,

1. az Alkotmányt létrehozó szerződéstervezet aláírása után amint lehetséges, véleményt készít 
arról,

2. Felhívja a Tanácsot, hogy dolgozzon ki összehangolt programot a nemzeti ratifikációval 
kapcsolatos eljárások időzítésére, illetve a legjobb gyakorlatok megosztására a parlamenti 
ellenőrzés és a népszavazási kampányok tekintetében,

3. Javasolja, hogy a tagállamok a május 5. és 8. közötti időszakban tartsanak népszavazást, mert ez 
az időszak egyszerre jelképezi a földrész békéjét és az európai integrációt,

4. Javasolja, hogy ratifikációs eljárást 2006 júniusáig valamennyi tagállamban zárják le,

5. Lényegesnek tekinti, hogy bátorítsa a nemzeti ratifikációs eljárások európai dimenzióját annak 
érdekében, hogy növeljék a polgári közösség közös érzését az Unióban,

6. Felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzanak ki megfelelő kampány és 
kommunikációs stratégiát; kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt vállal a stratégiából,

7. Utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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Az Európai Parlament 2005. január 12-i állásfoglalása az európai alkotmányt létrehozó 
szerződésről (2004/2129(INI)) - Íñigo Méndez De Vigo és Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre (a továbbiakban: alkotmány),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Egységes Európai Okmánnyal, valamint 
— a Maastrichti, Amszterdami és Nizzai Szerződésekkel módosított — az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára2,

– tekintettel az Európai Tanács laekeni nyilatkozatára3,

– tekintettel az európai alkotmány felé vezető utat egyengető állásfoglalásaira4,

– tekintettel a múltbeli kormányközi konferenciákat előkészítő5 és az azok kimenetelét értékelő 
állásfoglalásaira1,

                                                                                                                                                           
1 CIG 87/04 dokumentum.
2 HL C 364., 2000.12.18. 1.o.
3 Laekeni Európai Tanács, laekeni nyilatkozat az Unió jövőjéről, SN 273/01, 2001.12.15.
4 Az Európai Uniót létrehozó szerződés tervezetéről szóló 1984.2.14-i állásfoglalás (HL C 77., 

1984.3.19., 53. o., előadó: Altiero Spinelli, 1-1200/1983).
Az Európai Unió alkotmánytervezetével kapcsolatos európai parlamenti irányvonalakról szóló 
1990.7.11-i állásfoglalás (HL C 231., 1990.9.17., 91. o., előadó: Emilio Colombo, A3-0165/1990).
Az Európai Unió alkotmányos alapjairól szóló 1990.12.12-i állásfoglalás (HL C 19., 1991.1.28., 65. o., 
előadó: Emilio Colombo, A3-0301/1990).
Az Európai Unió alkotmányáról szóló 1994.2.10-i állásfoglalás (HL C 61., 1994.2.28., 155. o., előadó: 
Fernand Herman, A3-0064/1994).
A Szerződések alkotmányosításáról szóló 2000.10.25-i állásfoglalás (HL C 197., 2001.7.12., 186. o., 
előadó: Olivier Duhamel, A5-0289/2000).

5 A Parlamentnek az Európai Unió számára kialakított stratégiája keretében tartott kormányközi 
konferenciáról szóló 1990.3.14-i állásfoglalás (HL C 96., 1990.4.17., 114. o., előadó: David Martin, A3-
0047/1990).
A Parlamentnek az Európai Unió számára kialakított stratégiája keretében tartott kormányközi 
konferenciáról szóló 1990.7.11-i állásfoglalás (HL C 231., 1990.9.17., 97. o., előadó: David Martin, A3-
0166/1990).
A Parlamentnek az Európai Unió számára kialakított stratégiája keretében tartott kormányközi 
konferenciákról szóló 1990.11.22-i állásfoglalás (HL C 324., 1990.12.24., 219. o., előadó: David 
Martin, A3-0270/1990).
A gazdasági és monetáris unió és a politikai unió tárgyában összehívott kormányközi konferenciával 
kapcsolatos európai parlamenti véleményről szóló 1990.11.22-i állásfoglalás (HL C 324., 1990.12.24., 
238. o., előadó: David Martin, A3-281/1990).
Az 1995.5.17-i állásfoglalás: Az EU-Szerződés működése az 1996-os kormányközi konferencia 
tükrében — Az Unió megvalósítása és fejlesztése (HL C 151., 1995.6.19., 56. o., előadók: Jean-Louis 
Bourlanges és David Martin, A4-0102/1995).
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– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének az Európai 
Konvent által 2003. június 13-án és július 10-én konszenzussal történő elfogadására, valamint a 
Konvent munkáját előkészítő és befejezését követően értékelő állásfoglalásaira2,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2004. november 17-i3 és a Gazdasági és Szociális Bizottság 
2004. október 28-i4 véleményére az alkotmányról, melyet az Európai Parlament kérésére5

készítettek,

– tekintettel a regionális szervezetek, szociális partnerek és a civil társadalom platformjai által a 
2004. november 25-i nyilvános meghallgatáson kifejtett nézetekre,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési 
Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési 
Ellenőrző Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, 
a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági Bizottság, a Halászati Bizottság, a Jogi 

                                                                                                                                                           
Az 1996.3.13-i állásfoglalás: (i) a kormányközi konferencia összehívásáról alkotott parlamenti 
vélemény, (ii) a vitacsoport munkájának értékelése és a Parlament prioritásainak tisztázása a közelgő 
kormányközi konferencia tükrében (HL C 96., 1996.4.1., 77. o., előadók: Raymonde Dury és Hanja 
Maij-Weggen, A4-0068/1996).
A Szerződések reformjának előkészítéséről és a következő kormányközi konferenciáról szóló 
1999.11.18-i állásfoglalás (HL C 189., 2000.7.7., 222. o., előadók: Giorgos Dimitrakopoulos és Jo 
Leinen, A5-0058/1999).
A kormányközi konferencia összehívásáról szóló 2000.2.3-i állásfoglalás (HL C 309., 2000.10.27., 85. 
o., előadók: Giorgos Dimitrakopoulos és Jo Leinen; A5-0018/2000),
Az Európai Unió alapjogi chartájának tervéről szóló 2000.3.16-i állásfoglalás (HL C 377., 2000.12.29., 
329. o., előadók: Andrew Duff és Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000).
Az Európai Parlamentnek a kormányközi konferencián előterjesztendő javaslatairól szóló 2000.4.13-i 
állásfoglalás (HL C 40., 2001.2.7., 409. o., előadók: Giorgos Dimitrakopoulos és Jo Leinen, A5-
0086/2000).

1 A kormányközi konferencia által december 16—17-én elfogadott Egységes Európai Okmányra 
vonatkozó európai parlamenti álláspontról szóló 1986.1.16-i állásfoglalás (HL C 36., 1986.2.17., 144. 
o., előadó: Altiero Spinelli, A2-0199/1985).
Az Egységes Európai Okmányról szóló 1986.12.11-i állásfoglalás (HL C 7., 1987.1.12., 105. o., előadó: 
Luis Planas Puchades, A2-0169/1986).
A kormányközi konferenciák eredményeiről szóló 1992.4.7-i állásfoglalás (HL C 125., 1992.5.18., 81. 
o., előadók: David Martin és Fernand Herman, A3-0123/1992).
Az Amszterdami Szerződésről szóló 1997.11.19-i állásfoglalás (HL C 371., 1997.12.8., 99. o., előadók: 
Iñigo Méndez de Vigo és Dimitris Tsatsos, A4-0347/1997).
A Nizzai Szerződésről és az Európai Unió jövőjéről szóló 2001.5.31-i állásfoglalás (HL C 47. E, 
2002.2.21., 108. o., előadók: Iñigo Méndez de Vigo és António José Seguro, doc. A5-0168/2001).

2 A 2001.11.29-i állásfoglalás az alkotmányos folyamatról és az Unió jövőjéről (HL C 153. E, 2002.6.27., 
310. o., előadók: Jo Leinen és Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001).
Az európai alkotmányt létrehozó szerződés tervezetéről és a kormányközi konferencia összehívására 
vonatkozó európai parlamenti véleményről szóló 2003.9.24-i állásfoglalás (HL C 77. E, 2004.3.26., 255. 
o., előadók: José María Gil-Robles Gil-Delgado és Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).

3 CdR 354/2003 végleges, a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
4 CESE 1416/2004, a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
5 8.2 és 8.3 rész, P6_PV(2004)09-14.
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Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság 
véleményére (A6-0070/2004),

mivel:

A. történelme során az Európai Unió jelentős szerepet játszott a békén és a jóléten, a demokrácián 
és a szabadságon, a jog érvényesülésén és a biztonságon alapuló, folyamatosan növekedő térség 
létrehozásában,

B. az alkotmány egységes szerkezetbe foglalja ezeket a vívmányokat és olyan újításokat idéz elő, 
melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy fenntartsák és növeljék a huszonöt — illetve esetlegesen 
több — tagállamból álló Unió hatékony belső és külső fellépésre való képességét,

C. az Európai Parlament által annak első közvetlenül történő megválasztása óta szorgalmazott 
alkotmány megvalósítására irányuló erőfeszítésekre a Konvent sikere tette fel a koronát, amely 
a tervezetet olyan demokratikus, képviseleten alapuló és átlátható módon készítette el, amely 
maradéktalanul bizonyította hatékonyságát, és amely figyelembe vette Európa polgárainak 
észrevételeit, ami a kormányközi konferencia által lényegében változatlan formában hagyott 
konszenzushoz vezetett,

D. az alkotmánynak valamennyi tagállam számára elfogadható kompromisszumnak kellett lennie, 
így óhatatlanul kimaradt belőle néhány — nevezetesen az Európai Parlament és a Konvent által 
tett — javaslat, amely előterjesztőik szerint további fejlődést jelentett volna az Unió számára, 
ám ezek nagy része a jövőben is megvalósulhat,

E. az alkotmánynak az Európai Unió minden egyes nemzeti kormánya által történt elfogadása azt 
mutatja, hogy a tagállamok választott kormányai ezt az egyezséget jövőbeli együttműködésük 
alapjának tekintik, mely ugyanakkor mindegyiküktől megköveteli a legnagyobb fokú politikai 
elkötelezettséget a 2006. november 1. előtti ratifikálás biztosítására,

F. az alkotmányt nyilvános viták során bizonyos olyan bírálatok érték, amelyek nem felelnek meg 
rendelkezései valóságos tartalmának és jogi következményeinek, amennyiben az alkotmány 
nem vezet központosított, államok feletti állam létrehozásához, nem gyengíti hanem erősíti az 
Unió szociális oldalát, és nem hanyagolja el Európa történelmi és szellemi gyökereit, hiszen utal 
kulturális, vallási és humanista örökségére,

1. azt a következtetést vonja le, hogy az alkotmány egészében véve jó kompromisszumot és 
hatalmas előrelépést jelent a létező szerződésekhez képest, amely — végrehajtását követően —
kézzel fogható előnyöket hordoz majd magában a polgárok (és az Európai Parlament, valamint a 
polgárok demokratikus képviseletét ellátó nemzeti parlamentek), a tagállamok (illetve régióik és 
helyi önkormányzataik) és az Európai Unió intézményeinek hatékony működése — így az egész 
Európai Unió — számára is;

Az Unió természetének és céljainak világosabbá tétele

2. üdvözli azt a tényt, hogy az alkotmány világosabbá teszi a polgárok számára az Unió 
természetét és céljait, valamint az Unió és a tagállamok közötti kapcsolatokat, nevezetesen az 
alábbiak miatt:
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a) az európai szerződések bonyolult sorozatát egyetlen, könnyebben olvasható dokumentum 
váltja fel, amely felsorolja az Unió céljait, hatásköreit és azok korlátait, politikai eszközeit 
és intézményeit;

b) megerősítést nyer az Unió kettős legitimitása, és egyértelművé válik, hogy az Unió államok 
és polgárok uniója;

c) világossá vált és kiszélesítésre került az értékek összessége, melyek valamennyi tagállam 
számára közösek, amelyeken az Unió alapul és amelyek erős köteléket hoznak létre az Unió 
polgárai között;

d) az Unió értékei és célkitűzései, valamint a tevékenységét és a tagállamokkal fennálló 
kapcsolatait vezérlő irányelvek világosan és jobban meghatározásra kerülnek,

e) a gazdasági, társadalmi és területi kohézió újra az Unió egyik céljaként kerül megerősítésre;

f) általánosan alkalmazandó új rendelkezések vonatkoznak a magas fokú foglalkoztatottságra, 
a nők és férfiak esélyegyenlőségének elősegítésére, mindennemű hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetésére, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre és a 
társadalmi igazságosság, a szociális védelem, a magas szintű oktatás, képzés és 
egészségügy, a fogyasztóvédelem elősegítésére, a fenntartható fejlődés előmozdítására és a 
közérdekű szolgáltatások tiszteletben tartására;

g) az„Európai Közösség” és „Európai Unió” összetéveszthetősége megszűnik, hiszen az 
Európai Unió egységes jogalannyá és szerkezetté válik;

h) az európai jogi aktusok egyszerűbbé válnak és szakkifejezéseik világosabbak lesznek, 
mivel érthetőbb szókincset használnak majd: a jelenlegi több típusú aktust (rendeletek, 
irányelvek, határozatok, kerethatározatok stb.) „európai törvények” és „európai 
kerettörvények” váltják fel;

i) az alkotmány biztosítja, hogy az Unió soha nem lesz központosított, teljhatalmú, államok 
feletti állam:

– az „Egyesülve a sokféleségben” által kifejezett decentralizáció erőteljes hangsúlyozása,

– a kötelezettség, mely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania „a tagállamok 
alkotmány előtti egyenlőségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan 
része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének, ideértve a regionális 
és helyi önkormányzatokat is”,

– a hatáskör-átruházás elve (mely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás, az arányosság,

– a tagállamok részvétele az Unió döntéshozatali rendszerében és hozzájárulásuk 
szükségessége a változtatáshoz;

j) az Unió jelképeinek alkotmányba illesztése javítja az Unió intézményeivel és a
működésükkel kapcsolatos tudatosságot;
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k) a tagállamok közötti szolidaritási klauzula alapján a polgárok terrortámadások, illetve 
természetes vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió minden részéből támogatást 
várhatnak;

Nagyobb hatékonyság és megerősített szerep a világban

3. üdvözli azt a tényt, hogy az alkotmány hatálybalépésével az Unió intézményei hatékonyabban  
tudják majd végezni feladataikat az alábbiaknak köszönhetően:

a) jelentősen nő azon területek száma, amelyekről a Tanácsban minősített többséggel 
szavaznak egyhangúság helyett, ami létfontosságú ahhoz, hogy a huszonöt tagú Unió 
működését ne fékezzék vétók;

b) az Európai Tanács elnöksége két és fél évre fog szólni a hathónapos rotációs rendszer 
helyett;

c) 2014-től — a tagállamok közötti egyenlő rotáció alapján — csökkenni fog a Bizottság 
tagjainak száma;

d) jelentősen javul majd az Unió mint globális tényező jelenléte és képessége:

– az Európai Unió külpolitikai főképviselőjének és a külső kapcsolatokért felelős biztos 
tisztségét — amely gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz vezet — egységes 
európai uniós külügyminiszteri poszt váltja fel, amelyet a Bizottság alelnöke tölt be, aki 
a Külügyi Tanács elnökségét is ellátja, és képviseli az Uniót olyan kérdésekben, 
amelyekben a Külügyi Tanács közös állásponttal rendelkezik,

– egyetlen külügyi szolgálat lesz, amelynek a lehető legszorosabb kapcsolatban kell állnia 
a Bizottsággal, és amelynek Európa mint közösség megerősítését kell szolgálnia;

– az Európai Közösség által korábban élvezett jogi személyiségi státus átruházása az 
Unióra növeli képességét a nemzetközi kapcsolatok terén való fellépésre és arra, hogy 
részt vegyen a nemzetközi megállapodásokban,

– erősödik az Unió képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a biztonság- és 
védelmi politika területén, miközben biztosítja a szükséges rugalmasságot a tagállamok 
különböző hozzáállásának kiszolgálásához;

e) csökken az Európai Unió jogalkotási eszközeinek és az elfogadásukra vonatkozó eljárások 
száma; tisztázódik a különbség a jogalkotási és végrehajtó eszközök között;

f) a bel- és igazságügy területén tanúsított fellépés hatékonyabb eljárások útján zajlik majd, 
ami kézzelfogható fejlődést ígér az igazságszolgáltatási, a biztonsági és bevándorlási 
kérdések területén;

g) számos egyéb ügyben könnyebbé válik a sikeres közösségi módszer alkalmazása, amint 
arra politikai akarat van;

h) nagyobb mozgástér áll rendelkezésre a rugalmas megállapodásokhoz azokban az esetekben, 
amikor nem minden tagállam hajlandó vagy képes bizonyos politikákat egyidejűleg 
átültetni;
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Nagyobb fokú demokratikus felelősségre vonhatóság

4. üdvözli azt a tényt, hogy a megnövekedett demokratikus felelősségre vonhatóság következtében 
a polgárok nagyobb mértékben lesznek képesek ellenőrizni az Európai Unió fellépését, 
nevezetesen az alábbi előrelépéseknek köszönhetően:

a) minden európai uniós jogszabály elfogadását a nemzeti parlamentek által történő ellenőrzés 
fogja megelőzni és — néhány kivétellel — mind a nemzeti kormányok (a Tanácsban), mind 
a közvetlenül megválasztott Európai Parlament kettős jóváhagyására szükség lesz 
elfogadásukhoz; a parlamenti ellenőrzés ilyen szintje nem létezik más nemzetek feletti vagy 
nemzetközi rendszerben;

b) a nemzeti parlamentek megfelelő időben meg fogják kapni az Európai Unió javaslatait 
ahhoz, hogy a tanácsi álláspont elfogadása előtt megvitathassák őket minisztereikkel, és 
jogot kapnak arra is, hogy kifogásolják a jogalkotási tervezetet, amennyiben úgy érzik, 
hogy az túlmutat az Unió hatáskörén;

c)  az Európai Parlament általában a Tanáccsal egyenlő döntési jogkört kap az Unió 
jogalkotása terén;

d) a Bizottság elnökét — kapcsolatot teremtve az európai választások eredményével — az 
Európai Parlament fogja választani;

e) az Európai Tanács által a Bizottság elnökével összhangban kinevezendő uniós 
külügyminiszter elszámoltatható lesz mind az Európai Parlament, mind az Európai Tanács 
által;

f) az új költségvetési eljárás az Európai Unió kiadásainak kivétel nélkül mind a Tanács, mind 
az Európai Parlament által történő jóváhagyását megköveteli majd, így valamennyi kiadás 
teljes demokratikus ellenőrzés alá kerül;

g) az átruházott jogalkotási hatáskör Bizottság által történő gyakorlását az új rendszerben 
közösen fogja felügyelni az Európai Parlament és a Tanács, ami lehetővé teszi, hogy 
bármelyikük visszahívja a Bizottság azon határozatait, amelyekkel nem értenek egyet;

h) az ügynökségekre — különösen az Europolra — nagyobb fokú parlamenti ellenőrzés 
vonatkozik majd;

i) a Tanács ülése nyilvános lesz uniós jogszabályok elfogadása és az azokról folytatott viták 
esetén;

j) megerősödik a Régiók Bizottságának szerepe;

k) az alkotmány jövőbeli felülvizsgálatait illetően az Európai Parlamentnek is lesz joga 
javaslatokat benyújtani, és a javasolt felülvizsgálatot konventnek kell megvizsgálnia, 
kivéve, ha a Parlament eltekint ennek szükségességétől;

Több jog a polgároknak

5. üdvözli azt a tényt, hogy a polgárok egyéni jogai erősödnek az alábbi előrelépéseknek 
köszönhetően:
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a) az EU alapjogi chartájának az alkotmány II. részébe történő beépítése azt jelenti, hogy az 
Európai Unió joga valamennyi rendelkezésének és az EU intézményei által vagy az EU 
joga alapján végrehajtott valamennyi fellépésnek meg kell felelnie e zsinórmértéknek;

b) az Uniónak csatlakoznia kell az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, ezáltal az Unió 
ugyanolyan külső ellenőrzés alá kerül, mint tagállamai;

c) új rendelkezések teszik lehetővé a polgárok, a szociális partnerek, az őket képviselő 
egyesületek és a civil társadalom részvételét az Unió döntéseiben;

d) az európai polgári kezdeményezés bevezetése lehetővé teszi, hogy a polgárok javaslatokat 
nyújtsanak be olyan ügyekben, amikor úgy vélik, hogy az alkotmány végrehajtása 
érdekében az Unió jogi aktusára van szükség;

e) nőnek a magánszemélyek lehetőségei, hogy a közösségi jog alapján az 
igazságszolgáltatáshoz forduljanak;

Összegzés
6. jóváhagyja az alkotmányos szerződést és teljes meggyőződéssel támogatja annak ratifikálását;

7. úgy véli, hogy az alkotmány szilárd és tartós keretet ad az Európai Unió jövőbeli fejlődésének, 
amely lehetővé teszi mind a további bővítést, mind — szükség esetén — saját felülvizsgálatát;

8. kinyilvánítja szándékát, hogy élni fog az alkotmány által ráruházott új kezdeményezési jogával 
avégett, hogy javaslatokat tegyen az alkotmány tökéletesítésére;

9. reméli, hogy az Európai Unió valamennyi állama abban a helyzetben lesz, hogy a ratifikálást 
2006 közepéig végrehajtsa;

10. ismételten megerősíti kérését, miszerint minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak 
érdekében, hogy az európai polgárok világos és tárgyilagos tájékoztatást kapjanak az alkotmány 
tartalmáról; e tekintetben felkéri az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy — a 
felvilágosítás és a vita tényszerűvé tétele érdekében — az alkotmányos szöveg polgárokhoz való 
eljuttatásakor (teljes vagy kivonatolt formában) világosan tegyenek különbséget a jelenlegi 
szerződésekben már hatályos elemek és az alkotmány új rendelkezései között; arra is felkéri 
őket, miszerint  ismerjék el a civil társadalmat képviselő szervezetek által a ratifikációról szóló 
vitákban betöltött szerepet, és bocsássanak rendelkezésre elegendő támogatást ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék az ilyen szervezetek számára, hogy a választóikat az egész Unióban bevonják 
ezekbe a vitákba, a polgárok ratifikációról szóló vitában való aktív szerepvállalásának 
előmozdítása érdekében;

o

o     o

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az Alkotmányügyi Bizottság jelentését a 
tagállamok nemzeti parlamentjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Konvent 
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egykori tagjainak, és biztosítsa, hogy a Parlament szolgálatai — beleértve a tájékoztatási 
irodákat is — mindenre kiterjedő tájékoztatást adjanak az alkotmányról és a Parlament 
álláspontjáról.
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Az Európai Parlament 2005. május 26-i állásfoglalása az Európai Külügyi Szolgálat 
intézményi szempontjairól (B6-0320/2005)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés III-296. cikkére vonatkozó, a 
tagállami kormányképviselők konferenciájának 24. számú nyilatkozatára, amely az európai 
alkotmány létrehozásáról szóló szerződéssel foglalkozó 2004. október 29-i kormányközi 
konferencia záróokmányához került csatolásra1;

– tekintettel a 2004. december 16—17-i Európai Tanács következtetéseire, különösen a 71—73. 
pontokra;

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tárgyában hozott 2005. január 
12-i határozatára, különösen annak 3. d) pontjára2;

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság által 2005. március 15-én tartott meghallgatásra;

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság által az Európai Külügyi Szolgálat intézményi 
szempontjaival kapcsolatban a Bizottsághoz intézett, szóban megválaszolandó kérdésére (O-
0054/05),

– tekintettel a kérdésre a 2005. május 11-i ülésen a Bizottság nevében adott válaszban 
megfogalmazottakra és az azt követő vitára,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére;

A. mivel a jövőbeni Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) felépítése döntő fontosságú, ha az Unió 
külkapcsolatait következetesebbekké, hatékonyabbakká és aktívabbakká kívánjuk tenni;

B. mivel a Tanács főtitkára és a közös kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő, valamint a 
Bizottság az Európai Tanács 2005. júniusi ülésére közösen jelentést készítenek az EKSZ 
előkészítéséről;

C. mivel kívánatosnak látszik, hogy az Európai Parlament és a Bizottság az EKSZ felépítésének 
néhány alapvető kérdéséről időben megegyezzenek;

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy egy, az EKSZ létrehozásáról szóló határozat csak a Parlament 
hozzájárulásával lehetséges, és felszólítja a Bizottságot, hogy az EKSZ előkészítésekor teljes 
intézményi súlyát vesse latba az Unió külkapcsolatai területén a közösségi modell megtartása és 
továbbfejlesztése érdekében;

2. meggyőződése, hogy az EKSZ-nek szervezeti és költségvetési szempontból a Bizottság 
szolgálatai közé kell illeszkednie; a vezetői feladatokat a Külügyminiszternek — aki a Bizottság 
alelnöke is — kell ellátnia annak biztosítása érdekében, hogy a Szolgálat a „hagyományos” 
külpolitika (KKBP és KBVP) területén — az Alkotmánynak megfelelően — a Tanács 
határozataihoz legyen kötve, a közös külkapcsolatok területén pedig a Bizottság testületi 

                                               
1 HL C 310, 2004.12.16., 420. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0004.
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határozatainak hatálya alá tartozzék;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy jövőbeli javaslataiban az Alkotmány rendelkezéseinek értelmével és 
céljával és az alkotmányozó konvent döntéseinek szellemével összhangban ragaszkodjék a 
következő alapelvek betartásához:

a) az EKSZ személyzetének megfelelő és kiegyensúlyozott arányban a Bizottság, a Tanács 
főtitkársága és a nemzeti diplomáciai szolgálatok tisztviselőiből kell állnia;

b) az EKSZ felépítésének következetes fellépést kell biztosítani az Unió számára a 
külkapcsolatok terén; különösen a szűkebb értelemben véve KKBP-ügyekkel foglalkozó 
szervezeti egységeket, valamint a képviseletek vezetői funkcióval megbízott tisztviselőit kell 
az EKSZ-be áthelyezni;

c) nem szükséges, hogy a külügyi vonatkozású hatásköröket a Bizottság minden 
főigazgatóságától megvonják; az Európai Tanács számára beterjesztett előrehaladásról szóló 
jelentésnek az érintett területekkel kapcsolatban (pl. kereskedelmi, fejlesztési és bővítési 
főigazgatóságok, az Europe Aid Együttműködési Hivatal, a Humanitárius Segélyek 
Hivatala, a gazdasági és pénzügyi főigazgatóság külügyi vonatkozású szervezeti egységei) 
vitamodellt kell szolgáltatnia;

d) a Bizottság harmadik országokban található képviseleteit és a Tanács összekötő hivatalait 
„az Unió követségeivé” kell összevonni; e követségeknek az EKSZ tisztviselői vezetése alatt
kell állniuk, akik a külügyminiszter utasításait követik és felügyelete alá — közigazgatásilag 
azonban a Bizottság szolgálatai közé — tartoznak, ami nem zárja ki, hogy e képviseletek 
szakreferensei a Bizottság vagy a Parlament más főigazgatóságairól kerüljenek ki;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az Európai Parlament 2006. január 19-i állásfoglalása a mérlegelési időszakról: az Európai 
Unióról folytatott vita értékelésének szerkezete, témái és kerete (2005/2146(INI)) - Andrew Duff 
és Johannes Voggenhuber jelentése

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Nizzai Szerződésre,

 tekintettel az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre,

 tekintettel az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre vonatkozó 2005. január 12-i 
állásfoglalására1,

 tekintettel az állam- és kormányfőknek az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
ratifikálására vonatkozó, a 2005. június 16—17-i Európai Tanács eredményeképp elfogadott 
2005. június 18-i nyilatkozatára,

 tekintettel a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról 
szóló szerződésre,

 tekintettel a Régiók Bizottsága 2005. október 13-i2, és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság 2005. október 26-i3, a Parlament felkérésére4 megfogalmazott véleményére a 
mérlegelés időszakáról,

 tekintettel az Európai Tanács 2005. december 15—16-i ülésének következtetéseire,

 tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

 tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-
0414/2005),

mivel

A. az Európai Unió huszonöt tagállamának állam- és kormányfője 2004. október 29-én aláírta az 
európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződést, amelyet az Európai Tanács 2005. június 
18-i nyilatkozatában ismételten megerősített,

B. az Alkotmányt az Európai Konvent dolgozta ki, amely a nyitottság, a pluralizmus és a 
demokratikus legitimitás magasabb szintjét képviselte az új szerződések előkészítésekor 
alkalmazott korábbi eljárásokhoz képest,

                                               
1 HL C 247. E, 2005.10.6., 88. o.
2 CdR 250/2005 fin, a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 CESE 1249/2005, a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
4 9.1 és 9.2 pont, P6_PV(2005)09-06.
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C. az Európai Parlament 2005. január 12-i állásfoglalásában több mint kétharmados többséggel 
jóváhagyta az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződést mint „egészében véve jó 
kompromisszumot és hatalmas előrelépést… a létező szerződésekhez képest… amely szilárd 
és tartós keretet ad az Európai Unió jövőbeli fejlődésének…[amely] lehetővé teszi mind a 
további bővítést, mind — szükség esetén — saját felülvizsgálatát”,

D. az európai Alkotmányt létrehozó szerződésben foglalt reformok célja többek között az, hogy 
kezeljék az Unió 2004. május 1-i bővítésének következményeit, és e bővítés, valamint a 
jövőbeli bővítések sikere az alkotmányos szabályozás ratifikálása hiányában veszélybe 
kerülhet,

E. azóta tizenhárom, az Unió többségét képviselő tagállam ratifikálta az Alkotmányt saját 
alkotmányos előírásai alapján1, beleértve a spanyolországi és a luxemburgi népszavazásokat,

F. 2005. május 29-én és június 1-jén tartott népszavazások eredményeképp Franciaország és 
Hollandia elutasította az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ratifikálását, melynek 
következtében a ratifikációs folyamat a hátralévő tíz tagállamban megrekedt;

G. az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke alapján az Alkotmány addig nem lép életbe, 
amíg az összes tagállam nem ratifikálta,

H. az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez mellékelt 30. nyilatkozat kimondja, 
hogy „amennyiben az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés aláírásától számított 
két év elteltével azt a tagállamok négyötöde megerősítette, és egy vagy több tagállam 
nehézségekbe ütközik a megerősítés folyamatában, a kérdést az Európai Tanács elé 
terjesztik”,

I. tiszteletben kell tartani azokat tagállamokat és lakosaikat, amelyek ratifikálták az 
Alkotmányt, és azokat is, akik nem; gondosan elemezni kell a franciaországi és hollandiai 
negatív eredmény okait,

J. úgy tűnik, hogy a „nem” szavazat inkább az Unió jelenlegi állapotával való elégedetlenség 
kifejezése, mintsem az alkotmányos reformok elleni kifogás, ám az elutasítás eredménye —
paradox módon — éppen a jelenlegi állapotot fenntartása és a reformokat akadályozása,

K. az Európai Tanács megerősítette ezt az elemzést, 2005. június 18-i nyilatkozatában úgy 
értékelve, hogy „ezek az eredmények nem kérdőjelezték meg a polgároknak az európai 
integrációhoz való kötődését”, és „a polgárok ugyanakkor olyan aggodalmaknak és 
nyugtalanságnak adtak hangot, amit figyelembe kell venni”; az Európai Tanács ezért úgy 
határozott, hogy „a mérlegelés ezen időszakát… minden egyes tagországban a polgárok, a 
polgári társadalom, a szociális partnerek, a nemzeti parlamentek és a politikai pártok 
bevonásával széleskörű vita lefolytatására kell majd felhasználni”; az állam- és kormányfők 
megállapodtak, hogy 2006 első félévében sor kerül „a nemzeti viták összesített értékelésére, 
és megállapodnak, hogyan vigyék tovább a folyamatot”,

L. nyilatkozatukban a kormányfők kijelentették, hogy a ratifikációs folyamat folytatódhat, és
abban is egyetértettek, hogy az Alkotmány hatályba lépésének eredeti határidejét (2006. 
november 1.) ki kell terjeszteni,

                                               
1 Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 

Magyarország, Málta, Ausztria, Szlovénia és Szlovákia.
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M. az Európai Tanács ugyanakkor nem volt képes egyértelmű fókuszt adni a mérlegelési 
időszaknak és meghatározni a vita következtetései levonásának kereteit és módszereit, és 
azóta olybá tűnik, hogy nélkülözi mind a politikai akaratot, mind a képességet az európai 
párbeszéd ösztönözésére és irányítására,

N. 2005. decemberi ülésén az Európai Tanács azzal bízta meg a Bizottságot, hogy nyújtson 
teljes, mindenre kiterjedő áttekintést az uniós kiadások valamennyi vetületéről, beleértve a 
közös agrárpolitikát, továbbá az erőforrásokat illető valamennyi kérdésről, beleértve az 
Egyesült Királyságot 2008-2009-ben megillető visszatérítést,

O. a mérlegelési időszak az inkább a háttérről, semmint a szövegről szóló vitákkal kezdődött, 
mint az európai szociális modell jövője, az európai gazdasági kilátások, a bővítés sebessége, a 
középtávú költségvetés és a szolgáltatások egységes piaca, amelyek közül valamennyi nagy 
súllyal jelenik meg,

P. a Bizottság közzétette a mérlegelési időszakról szóló anyagát, amelynek célja, hogy 
helyreállítsa a közvélemény Európai Unióba vetett bizalmát a nemzeti viták támogatása, 
valamint a közösségi szintű kezdeményezések elősegítése révén, de ez nem jelenti azt, hogy 
ne lenne szükség Európa összes politikai intézményének összehangolt erőfeszítésére, illetve 
vezető szerepüket olyan gyakorlására, amely komolyan veszi az Alkotmány stratégiai 
fontosságát és a politikai előfeltételek realitását, amelyektől sikere függ,

Q. a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek minél jelentősebb szerepet kell 
betöltenie a mérlegelés időszakában, nevezetesen közös parlamenti fórumok sorozata révén, 
amelyek ösztönözhetik, irányíthatják és összegezhetik az európai párbeszéd eredményeit1,

1. megerősíti meggyőződését, hogy a Nizzai Szerződés nem életképes alap az európai integrációs
folyamat továbbviteléhez;

2. megerősíti elkötelezettségét Európa jövőjének késedelem nélküli alkotmányos rendezésével 
kapcsolatban, amely erősíti a parlamenti demokráciát, az átláthatóságot és a jogállamiságot, 
rögzíti az alapvető jogokat, hozzájárul az európai állampolgárság fejlődéséhez és növeli a 
kibővült Unió cselekvési képességét bel- és külföldön egyaránt; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy ilyen alkotmányos rendezés nélkül az Unió nem várhatja el állampolgárai támogatását, 
nem lesz képes fenntartani az integráció lendületét és hiteles partnerré válni a világ ügyeiben; 
emlékeztet arra, hogy a Parlament támogatja az európai Alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződést, mvel az eléri a fenti célokat; kéri, hogy a 2006. júniusi Európai Tanács is ugyanígy 
kötelezze el magát ünnepélyes keretek között az Európa jövőjéről szóló alkotmányos rendezés 
mellett;

3. elismeri, hogy az Alkotmány ratifikálása jelenleg nehézségekbe ütközik, amelyek 
leküzdhetetlennek bizonyulhatnak, ha nem kerül sor a Franciaországban, Hollandiában és 
máshol kifejezett aggodalmak orvoslását célzó intézkedésekre;

4. hangsúlyozza, hogy Bulgária és Románia csatlakozása után nem lehetséges az Unió további 
bővítése a Nizzai Szerződés alapján;

5. emlékeztet, hogy azok a politikai problémák és intézményi gyengeségek, amelyeknek 
megválaszolására a Konvent létrejött, továbbra is fennmaradnak — sőt, növekednek — egészen 

                                               
1 XXXIV. COSAC-ülés, 2005. október 10-11.
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addig, amíg az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben foglalt reformokat végre 
nem hajtják;

6. megjegyzi, hogy számos felmerült aggodalom inkább a szövegkörnyezet általános és konkrét 
problémáira vonatkozik, mintsem magára a szövegre; úgy ítéli meg, ha sikerül előrelépést elérni 
ezekben a kérdésekben, könnyebb lesz megoldást találni a szöveggel kapcsolatban;

7. elutasítja a javaslatokat bizonyos tagállamok által létrehozandó „magra” az alkotmányos 
folyamat lezárultáig; helytelenít minden, egyes tagállamoknak az EU rendszerén kívüli 
együttműködésére irányuló felvetést; rámutat, hogy a megerősített együttműködéseknek az Unió 
céljainak megvalósítását, illetve érdekei megóvását és az integrációs folyamat megerősítését 
kell szolgálniuk, és mindig nyitottnak kell lenniük valamennyi tagállam számára; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen együttműködések esetleges indításának nem szabad az európai Alkotmány 
mielőbbi elérését célzó erőfeszítések kárára történnie;

8. figyelmeztet arra, hogy az Alkotmány szelektív végrehajtásán alapuló stratégia az intézmények 
és a tagállamok közötti egyensúlyteremtő konszenzus tönkretételének veszélyét hordozza 
magában, és ezzel súlyosbítja a bizalmi válságot;

9. megjegyzi, hogy ebben a szakaszban a szerződések módosítása nélkül, pusztán az eljárási 
szabályok vagy a az intézményközi megállapodások felülvizsgálatával csak korlátozott 
demokratikus reformokra kerülhet sor— például a Tanács jogalkotásának átláthatósága, egyfajta 
állampolgári kezdeményezés bevezetése, a komitológiai eljárás javítása, az áthidaló záradékok 
(passerelle) teljes körű alkalmazása a bel- és igazságügy terén, valamint a kormányok EU 
ügyekben történő eljárásának szigorúbb ellenőrzése a nemzeti parlamentek által;

10. javasolja, hogy a mérlegelés mostani időszakát használják fel az alkotmányos folyamat 
újraindítására az európai integráció jövőjéről szóló széles körű nyilvános vita alapján; 
ragaszkodik ahhoz, hogy ennek az Európai párbeszédnek — amelynek eredményét nem szabad 
előre megállapítani — az Alkotmánnyal kapcsolatos konszenzus elmélyítését és 
demokratikusabbá tételét kell céloznia, valamint válaszokat kell adnia a bírálatokra, és 
megoldásokat kell találnia a beteljesületlen várakozásokra;

11. üdvözli az Unió politikai irányultságával kapcsolatos széles körű viták kezdetét, de kiemeli, 
hogy ezeknek az alkotmányos válság leküzdését kell szolgálniuk, valamint hogy a politikák EU-
szintű meghatározásának közvetlenül kapcsolódnia kell az EU intézményeinek szabályaihoz, 
hatásköreihez és eljárásaihoz, valamint az EU-nak a tagállamok által átruházott hatásköreihez, 
és meg kellene neveznie az Európában mindenütt érvényes közös kérdéseket;

12. javasolja, hogy ezt az új párbeszédet — melyet az európai demokrácia előmozdításának 
lehetőségeként kell értékelni — az egész Unióban meg kell indítani és koordinálni kell, 
valamint azt közös témákkal rendszerezve és az előzetes értékelési keret alapján megállapított 
megvalósítható ütemezéssel úgy kell megtervezni, hogy végül politikai döntésekhez vezessen;

13. ragaszkodik ahhoz, hogy a nyilvános vitát európai és a nemzeti keretek között egyaránt 
megkezdjék; figyelmeztet arra, hogy a szűk látókörű nemzeti viták csak csekély mértékben 
csökkentik a nemzeti sztereotípiákat, illetve a politikai célok nélküli párbeszéd homályossá és 
üressé válna és az európai polgárok elégedetlenségét erősítené;

14. javasolja, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közösen rendezzenek
konferenciákat — parlamenti fórumokat — a vita ösztönzése és a szükséges politikai 
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következtetések lépésről lépésre történő kialakítása érdekében; a fórumokhoz a többi európai 
intézmény is járuljon hozzá;

15. elismeri, hogy az Európai Unió, és különösen a Parlament számára kiemelkedően fontos az 
alkotmányos folyamat újabb kudarcának elkerülése; ezért elkötelezi magát amellett, hogy a 
nemzeti parlamentekkel együttműködve vezető szerepet játsszon az európai párbeszédben, 
különösen az Unió előtt álló fontos kérdésekkel kapcsolatban készített európai tanulmányok 
kiadásával, melyeket közös európai sablonként lehet használni a nemzeti viták alkalmával, és 
amelyek — a nemzeti parlamentek részéről érkezett kiegészítésekkel — alapként szolgálhatnak 
a parlamenti fórumok tanácskozásai során;

16. elismeri, hogy a politikai intézmények számára stratégiai fontosságú, hogy ösztönözzék a média 
(különösen a televízió, a sajtó és a helyi rádiók) tevékeny hozzáállását, és hogy igénybe vegyék 
a vita elmélyítésére és nyilvánosságának növelésére;

17. javasolja, hogy egy első parlamentközi fórumot 2006 tavaszára, az Európai Tanács júniusi ülése 
előtt hívjanak össze annak érdekében, hogy meghallgathassák a nemzeti és az európai 
parlamenti képviselőket, és e fórum célja, hogy átfogó ajánlásokat fogalmazzon meg az Európai 
Tanácsnak az Unió számára a válságból kivezető úttal kapcsolatban;

18. javasolja, hogy az első parlamenti fórum korlátozott számú elsődleges kérdést fogalmazzon meg 
Európa jövőjéről és az Unió irányításáról, amelyekre a következő fórumokon és a széles körű 
nyilvános viták során kell választ keresni:

 Mi az európai integráció célja?

 Mi Európa szerepe a világban? 

 Mi az európai szociális és gazdasági modell jövője a globalizáció tükrében?

 Hogyan határozhatók meg az Európai Unió határai?

 Hogyan mozdítható elő a szabadság, biztonság és jog érvényesülése?

 Miből finanszírozzuk az Uniót?

19. úgy véli, hogy ezekkel az alapvető kérdésekkel kapcsolatos gazdag vita új távlatokat nyit meg 
az európai integráció előtt, és előkészíti a terepet a közös politikák reformjához azokon a 
területeken, ahol nézeteltérés van;

20. úgy véli továbbá, hogy az európai párbeszéd csak akkor képes az alkotmányos válság 
legyőzésére, ha nem csak az EU intézményei vesznek részt benne, hanem nemzeti és regionális 
parlamentek, helyi önkormányzatok, politikai pártok, szociális partnerek, a civil társadalom, a 
tudományos közösség és a média is; különösen fontosnak tartja e tekintetben az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága gyakorlati hozzájárulását;

21. felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten, a közösen megállapított témák 
köré építve szervezzenek nagy számban nyilvános üléseket és médiavitákat — állampolgári 
fórumokat — Európa jövőjéről, a Bizottság segítségével; sürgeti a szociális partnereket és a 
civil szervezeteket, hogy vegyenek részt ezekben a vitákban;
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22. elvárja a politikai pártoktól, hogy belső vitáik és választási kampányaik során sokkal jobban 
emeljék ki az európai szempontokat;

23. üdvözölné a vita formálását szolgáló állampolgári beadványokat;

24. sürgeti az Uniót, hogy szenteljen sokkal nagyobb figyelmet a kulturális és oktatási politikára 
azért, hogy életre keljen az Alkotmány jelmondata:„egyesülve a sokféleségben”;

25. rámutat arra, hogy az európai párbeszéd megfelelő finanszírozás hiányában lehetetlen;

26. javasolja, hogy legkésőbb 2007 második felében vonják le a mérlegelési időszak 
következtetéseit, és szülessen egyértelmű döntés arról, hogy hogyan kellene továbblépni az 
Alkotmánnyal kapcsolatban;

27. üdvözli a német kormány nyilatkozatát, amely szerint szándékában áll a 2007 első felére eső 
német soros tanácsi elnökség ideje alatt kezdeményezni az Alkotmány ratifikációs folyamatának 
folytatását;

28. megjegyzi, hogy az Unió előtt elméletben több választási lehetőség is áll, közte az 
alkotmányozás feladása, a jelenlegi szöveg módosítás nélküli ratifikálási kísérletének folytatása, 
a jelenlegi szöveg pontosítása vagy kiegészítése, a jelenlegi szöveget fejlesztő újraszerkesztés 
vagy módosítás, illetve a teljes újrafogalmazás;

29. úgy ítéli meg, a mérlegelési időszak kedvező eredménye lenne a jelenlegi szöveg fenntartása, 
noha ez csak úgy lehetséges, ha jelentős intézkedések történnének a közvélemény 
megnyugtatására és meggyőzésére;

30. üdvözli a Tanács osztrák soros elnökségének arra vonatkozó terveit, hogy a mérlegelés 
időszakát és a ratifikációs folyamat egészének jövőjét illetően egyaránt útitervet készít;

31. felhívja az Európai Tanács tagjait, hogy vállaljanak egyéni és kollektív felelősséget az 
Alkotmány életbe léptetésére; ragaszkodik hozzá, hogy koordinálják szorosabban a nemzeti 
kampányok tartalmát és ütemezését, és adjanak biztosítékot az állampolgároknak politikai 
akaratukról és kölcsönös szolidaritásukról;

32. tudomásul veszi a Bizottság „demokrácia, dialógus és disputa” D Tervét (COM(2005)0494), de 
felszólítja a Bizottságot, hogy kommunikációs stratégiája mellett mutasson politikai 
elkötelezettséget arra, hogy az Unió leküzdhesse a jelenlegi alkotmányos nehézségeket;

33. kiemeli, hogy Romániát és Bulgáriát az összes fent említett tevékenységbe be kell vonni;

34. felhívja a civil társaságokat és szervezeteket, hogy a párbeszéd és a vita során kezeljék 
kiemelten az Alkotmány életbe léptetését;

35. mindenképpen kéri: tegyenek meg minden erőfeszítést annak biztosítására, hogy az Alkotmány 
2009 során lépjen hatályba;

36. utasítja Alkotmányügyi Bizottságát, hogy kövesse nyomon a mérlegelési időszakot, különösen a 
parlamenti fórumok és a munkadokumentumok (európai tanulmányok) előkészítését, valamint 
az állampolgári viták és az ott elhangzott következtetések és cselekvési javaslatok 
összefoglalását illetően;
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37. ebben a szellemben felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a 
parlamenti fórumok és azok munkadokumentumainak előkészítésében közvetlenül érdekelt 
bizottságokkal;

38. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt állásfoglalást az Európai Tanács tagjainak, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, a tagállamok nemzeti és regionális parlamentjeinek, a Régiók Bizottságának, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Konvent volt tagjainak, valamint a 
csatlakozásra váró és tagjelölt országok parlamentjeinek és kormányainak.
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Az Európai Parlament 2006. június 14-i állásfoglalása a mérlegelés időszakára tervezett 
következő lépésekről és az Európa jövőjéről folytatott vitáról (B6-0327/2006)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre,

– tekintettel az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről szóló 2005. január 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel az állam- és kormányfőknek európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről 
ratifikálásáról szóló, 2005 június 16-17-i Európai Tanács eredményeképpen elfogadott 2005. 
június 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel a 2005. december 15-16-i Európai Tanács következtetéseire,

– tekintettel a „Mérlegelés időszaka: az Európai Unióról folytatott vita értékelésének kerete, 
témakörei és összefüggései” című 2006. január 19-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel néhány tagállamban a politika szereplői és az állampolgárok bevonásával valódi vita 
indult az Európai Unió jövőjéről, teljes körű vitára azonban még nem került sor az egész Unió 
területén, különösen nem minden olyan tagállamban, ahol még nem ratifikálták az Alkotmányt,

B. mivel az Európai Unió intézményei hozzájárulnak e vitához saját munkahelyeiken, valamint a 
tagállamokban kiválasztott helyeken rendezett nyilvános vitafórumok, köztük online fórumok 
szervezése révén, ám a jelenlegi D-terv (demokrácia, dialógus és disputa) nem ért még el 
szélesebb közönséghez az Unióban,

C. mivel 2006. május 8-án és 9-én az Európai Parlament és az Unió tagállamainak parlamentjei 
közötti megbeszélés megnyitotta e vita parlamentközi szintjét,

D. mivel nagy szükség van arra, hogy ez a vita eljusson az összes tagállamban az 
állampolgárokhoz, különösen azokban, amelyek nem ratifikálták az Alkotmányt és azt 
megelőzően népszavazást kívánnak tartani,

E. mivel 2006 május 9-én Észtországban a parlament jóváhagyta az Alkotmányt, és várhatóan 
hamarosan Finnország is hasonlóképpen jár el,

F. mivel ezzel tizenhatra nő majd azon országok száma, amelyek ratifikálták az Alkotmányt, 
miközben kettő a népszavazások negatív eredménye miatt nincs abban a helyzetben, hogy így 
tegyen, mások pedig haboznak elkezdeni vagy folytatni a ratifikációs folyamatot, melynek 
eredményeképpen a fennmaradó tagállamok legtöbbjében a ratifikálási folyamat holtpontra 
jutott,

1. megerősíti elkötelezettségét az Európai Unió számára elérendő alkotmányos rendezés iránt, és 
                                               
1 HL C 247. E, 2005.10.6., 88. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0027.
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az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés jóváhagyását;

2. óva int az Alkotmányról szóló szerződésben elért átfogó kompromisszum megbontására 
irányuló próbálkozásoktól, mivel ez komolyan megkérdőjelezné az európai politikai tervet és a 
meggyengült és megosztott Unió kockázatát eredményezné; megerősíti ezért, hogy ellenzi az 
alkotmányról szóló szerződésről szóló megegyezéses csomag részenkénti alkalmazását, 
továbbá azt, hogy egyes tagállamok az egész Unióra kiterjedő alkotmányos folyamat kijátszása 
érdekében azonnal kisebb csoportokat hozzanak létre;

3. támogatja továbbá azon intézményi folyamatok demokratikus javítását, amelyekről a jelenlegi 
EU-szerződések alapján meg lehet állapodni, például a Miniszterek Tanácsa átláthatóságának 
növelését, a komitológiai megállapodás reformját, az „áthidaló záradék”alkalmazását minősített 
többségi szavazás és együttdöntés felé az igazság- és belügy területén, a nemzeti parlamentek 
ellenőrzésének javítását és az állampolgári kezdeményezések egy fajtájának bevezetését;

4. felhívja az Európai Tanácsot, hogy a jelenlegi mérlegelési időszakot váltsa elemzési időszakra, 
amely 2007 közepéig tart, azzal a céllal, hogy legkésőbb 2007 második feléig egyértelmű 
javaslat születhessen az Alkotmányról szóló szerződés további sorsáról;

5. felhívja az Európai Tanácsot, hogy kérjen minden egyes tagállamtól egyértelmű 
kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogyan ésmilyen eszközöket javasol az Európa 
jövőjéről folytatott nyílt, az egész Unióra kiterjedő és strukturált nyilvános vita 
kezdeményezése és vezetése érdekében a meghosszabbított mérlegelési időszakban;

6. kéri a Bizottságot, hogy D-tervét igazítsa a mérlegelési időszak második szakaszához, és 
gondoskodjon megfelelő anyagi támogatásról a tervbe vett tevékenységek számára;

7. felhívja az Európai Tanácsot, hogy kérje fel azon tagállamokat, amelyek még nem 
véglegesítették a ratifikációs eljárást, hogy további szándékaikról dolgozzanak ki hiteles 
forgatókönyveket a mérlegelési időszak végére;

8. javasolja, hogy az Európai Tanács alakítson ki megfelelő keretet, amely – mihelyt a politikai 
napirend azt lehetővé teszi – külön párbeszédet tesz lehetővé azon országok képviselőivel, 
amelyekben az Alkotmányról szóló szerződésről tartott népszavazás negatív eredménnyel járt, 
annak megvizsgálására, hogy egyáltalán lehetséges-e számukra a ratifikációs eljárás folytatása, 
ha igen, milyen feltételekkel;

9. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa e tevékenységeket, és készítsen az Európai Tanács 
számára ütemtervet a lehető legjobb módon történő végrehajtásukra vonatkozóan;

10. felhívja a Bizottság figyelmét arra, hogy az alkotmányos keret nélkülözhetetlen az Európai 
Unió alapjogi chartája jogilag kötelezővé válása, az európai demokrácia megvalósítása és egy 
cselekvőképesebb és szociálisabb Unió elérése céljából;

11. felhívja a Bizottságot: készítsen tanulmányt az abból eredő költségekről, hogy 2006. november 
1-én az eredeti elképzelésekkel ellentétesen nem lép hatályba az Alkotmányról szóló szerződés;

12. az alábbi következtetéseket vonja le az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeinek képviselőivel 
2006 május 8–9-én Brüsszelben folytatott megbeszéléseiből:

a) megerősítést nyert, hogy szükség van az Európai Unió – a béke és szolidaritás értékeire, 
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valamint más közös értékekre alapozott – alkotmányozási folyamatának folytatására;

b) az Unió tagállamai kétségkívül nem lesznek képesek egyedül szembenézni az Európa előtt 
álló nagy politikai kihívásokkal;

c) általánosan elfogadott, hogy az Alkotmányról szóló szerződés az Európai Uniót megfelelő 
kerettel látná el e kihívások leküzdéséhez;

d) mélyebb elemzést kell végezni annak érdekében, hogy 2007 folyamán még a következő 
európai választások előtti megoldáshoz vezető javaslatokat lehessen kidolgozni;

e) a parlamentek közötti, az alkotmányozási folyamatról folytatott párbeszéd – amelynek 
keretében az Európai Parlament és a tagállamok parlamentjei egymás partnerei – alapvető 
fontosságú és szükség van továbbvitelére; üdvözli a finn parlament elnökének bejelentését, 
mely szerint egy második parlamenti fórumra kerül sor 2006 decemberében;

f) e tekintetben emlékeztet javaslataira a parlamenti fórumok vitáinak oly módon történő 
megszervezésére, hogy alkalmat adjanak az intenzív és élénk , az Európa jövőjével 
kapcsolatos fő kérdésekben konszenzusra törekvő, és az oda vezető utat kijelölő 
eszmecserékre;

13. megerősíti a célt, mely szerint a szükséges alkotmányos rendezésnek késznek kell lennie 
addigra, amikor a polgárokat 2009-ben európai választásra hívják;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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Az Európai Parlament 2007. június 7-i állásfoglalása az Unió alkotmányozási folyamatának 
ütemtervéről (2007/2087(INI)) - Elmar Brok és Enrique Barón Crespo jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló, 2004. október 29-én Rómában aláírt 
szerződésre (alkotmányszerződés),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Egységes Európai Okmány, valamint a 
Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai Szerződés által módosított Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre,

– tekintettel az Európai Unió jövőjéről szóló, 2001. december 15-i laekeni nyilatkozatra1,

– tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, 
a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a 
Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság2, valamint a Bolgár Köztársaság és Románia3 az 
Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésekre,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szerződésről szóló, 2005. január 12-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a mérlegelés időszakáról: az Európai Unióról folytatott vita értékelésének 
szerkezetéről, témáiról és összefüggéseiről szóló, 2006. január 19-i állásfoglalására5,

– tekintettel Európa jövőjének elemzéséről és a mérlegelés időszakára tervezett következő 
lépésekről szóló, 2006. június 14-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi 
szempontjairól szóló, 2006. december 13-i állásfoglalására7,

– tekintettel az Európai Tanács 2005. június 16–17-i, 2006. június 15–16-i, valamint 2006. 
december 14–15-i üléseinek következtetéseire,

– tekintettel az Európai Tanács elnökének 2007. január 17-i, a Parlament előtt tett nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. március 14-i, a Római 
Szerződések aláírásának ötvenedik évfordulójáról megemlékező állásfoglalására,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2007. március 23-i ülésén elfogadott, Európáról szóló 
nyilatkozatára,

                                               
1 Laekeni Európai Tanács, 1. melléklet, 19. old.
2 HL L 236., 2003.9.23., 17. o.
3 HL L 157., 2005.6.21., 11. o.
4 HL C 247.E, 2005.10.6., 88. o.
5 HL C 287.E, 2006.11.24., 306. o.
6 HL C 300. E, 2006.12.9., 267. o.
7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0569.
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– tekintettel a Római Szerződés aláírásának ötvenedik évfordulója alkalmából, 2007. március 25-
én tett berlini nyilatkozatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0197/2007), mivel:

A. az Európai Unió, mint az államok és az állampolgárok által alkotott nemzetek feletti 
demokrácia első sikeres példája, új és eddig még soha nem látott kihívásokkal néz szembe, 
amelyek a sorozatos bővítés, a belső piac fejlődése és a globalizáció során bekövetkező 
átalakulásokkal együtt alapjainak felülvizsgálatát teszik szükségessé;

B. az alkotmányszerződést az Európai Unió 27 tagállamának állam- és kormányfői írták alá, akik 
ezzel elkötelezték magukat amellett, hogy az Európai Unió politikai dimenziójának erősítésével 
megfelelő megoldásokat biztosítanak annak érdekében, hogy szembenézzenek az Európai Unió 
előtt álló akár belső, akár külső kihívásokkal, valamint a bővítés során felmerülő 
nehézségekkel;

C. az alkotmányszerződés, és elsősorban annak I., II. és IV. része, a konventmódszer alapján 
készült el, amelyben részt vettek a tagállamok, a csatlakozó országok, a Bizottság, valamint a 
nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselői, és ez utóbbiak többségi részvétele 
erősítette a folyamat legitimitását;

D. az alkotmányszerződés III. része elsősorban a konvent által kiigazításokkal és javításokkal 
ellátott jelenlegi szerződések egységes szerkezetbe foglalása, és különösen az együttdöntés 
jogalapjának a jogalkotási eljárásban a jelenlegi 37-ről 86-ra történő kiszélesítése, amit a 
demokrácia, az átláthatóság és a hatékonyság megerősítése érdekében meg kell őrizni;

E. eddig a tagállamok teljes számának kétharmadát, valamint az Európai Unió népességének 
többségét kitevő 18 tagállam ratifikálta az alkotmányszerződést saját alkotmányos 
követelményeinek megfelelően – például Spanyolország és Luxemburg népszavazás útján –
míg négy másik tagállam nyilatkozatot tett, hogy hajlandó a ratifikáció folytatására;

F. a népszavazások negatív kimenetele miatt Franciaországnak és Hollandiának nem sikerült 
sikeresen lezárnia e folyamatot;

G. az alkotmányszerződés ratifikációja körüli nyilvános vita rámutatott arra, hogy a nehézségek 
nem annyira az intézményi újításokban, hanem inkább bizonyos szakpolitikák meghatározott 
aspektusaiban keresendők, és hogy a kritika elsősorban a III. részre irányul, amely az Európai 
Unió szakpolitikáival és működésével foglalkozik, annak ellenére, hogy a III. rész zömmel 
olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek már hatályban vannak;

H. a kifejezett aggodalmak nagy része inkább a körülményekkel, nem pedig a tartalommal volt 
kapcsolatos; és mivel a nyilvánosságot leginkább foglalkoztató kérdések – mint például a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló irányelv1 vagy a pénzügyi keret – már megoldódtak;

I. a franciaországi és a hollandiai népszavazást követően 2005. június 16–17-én az Európai 
Tanács úgy döntött, mérlegelési időszakot nyit, amelynek során hat újabb tagállam fejezte be a 
ratifikációs folyamatot, és a 2006. június 15–16-i Európai Tanács felkérte az elnökséget, hogy a 

                                               
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
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2007. június 21–22-i ülésére előretekintve vizsgálja meg az alkotmányozási válság 
leküzdésének lehetséges jövőbeli módjait;

J. a mérlegelés időszaka alatt kezdeményezett nyilvános vita megállapította, hogy az Európai 
Unió előtt álló problémák és kihívások, amelyek elsőként a laekeni nyilatkozatban 
körvonalazódtak, és amelyeket az alkotmányszerződés megkísérelt kezelni, még nem szűntek 
meg; épp ellenkezőleg, még szembeszökőbbé váltak, és megoldásuk még sürgetőbb lett;

K. az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által közösen szervezett parlamenti ülések 
rámutattak arra az általános felismerésre, hogy az alkotmányszerződés megfelelő kerettel látná 
el az Európai Uniót a vele szemben álló kihívások leküzdéséhez, valamint arra a felismerésre, 
hogy nehéz lenne – ha nem lehetetlen – egy új kormányközi konferencia számára olyan 
javaslatokban megállapodni, amelyek vagy gyökeresen eltérnek a 2004-es megállapodás 
szerinti javaslatoktól, vagy meghaladják azokat;

L. egyre sürgetőbb feladat a kibővült Európai Unió hatékony működéshez szükséges eszközökkel 
való ellátása, világban betöltött szerepének megerősítése, valamint többek között a
globalizáció, az éghajlatváltozás, az energiaellátás biztonsága és az öregedő társadalom 
kihívásai előtt álló állampolgárait foglalkoztató problémák kezelése;

M. az Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság elnökei által aláírt, fent említett 2007. március 
25-i Berlini Nyilatkozat azt a célt határozta meg, hogy „a 2009. évi európai parlamenti 
választásokig egy megújított, közös alapra [kell helyezni] az Európai Uniót”;

1. újból megerősíti támogatását az alkotmányszerződés tartalmával kapcsolatban, amelynek az a 
célja, hogy döntő fontosságú lépésként formálisan kifejezésre juttassa az Európai Unió 
bennrejlő politikai dimenzióját, és amely megerősíti tevékenységének hatékonyságát, növeli a 
döntéshozatali folyamatai feletti demokratikus ellenőrzést, javítja az átláthatóságot, valamint 
miközben kompromisszumot jelent, erősíti az Európai Unió polgárainak jogait, és kielégíti az 
Európai Unió jelenlegi helyzetéből fakadó szükségszerűségeket;

2. hangsúlyozza, hogy a tagállamok kétharmada már ratifikálta az alkotmányszerződést, és hogy 
négy másik tagállam világosan jelezte elkötelezettségét rendelkezései iránt, ahogyan azt a 
Spanyolország és Luxemburg kormánya által kezdeményezett közelmúltbeli madridi találkozó 
megmutatta;

3. tudomásul veszi a Franciaország és Hollandia állampolgárai által kifejezett aggodalmakat, és a 
két országban lezajlott vitát;

4. tudomásul veszi, hogy más tagállamokban is felvetettek aggályokat, de az érintett kormányok 
kinyilvánították támogatásukat az iránt, hogy olyan kielégítő megoldást találjanak, amely 
megőrzi az alkotmányszerződésben foglalt legfontosabb reformokat;

5. emlékeztet azoknak a tagállamoknak a politikai felelősségére, amelyek aláírták, de nem 
ratifikálták az alkotmányszerződést;

6. újra megerősíti elkötelezettségét az Európai Uniónak az alkotmányszerződés tartalmán alapuló, 
folyamatban lévő alkotmányos folyamatának rendezése mellett, esetlegesen másfajta formában, 
de figyelembe véve a bizonyos tagállamokban felmerülő nehézségeket;

7. ennek fényében támogatja a német elnökség erőfeszítéseit – amelyek célja, hogy a 2007. 
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júniusi Európai Tanács kötelezettséget vállaljon kormányközi konferencia összehívására –, 
illetve az ütemtervet, amely tartalmazza az eljárást, a világos felhatalmazást, valamint azt a 
célt, hogy ez év vége előtt megállapodásra jussanak;

8. emlékeztet az Európai Unió döntéshozatali képessége garantálásának, szakpolitikái 
hatékonyságának, valamint teljes demokratikus legitimitásuknak szükségességére, amelyek felé 
az alkotmányszerződés az ellenőrzési, a jogalkotási és a költségvetési eljárások tekintetében 
kétségkívül lépéseket tesz, valamint emlékeztet annak a szükségességére, hogy megerősödjön a 
közös kül- és biztonságpolitika, valamint az Európai Unió szerepe a világban annak érdekében, 
hogy beleszólása legyen az emberiség előtt álló sürgető problémákra adott válasz 
meghatározásába és kivitelezésébe;

9. kitart amellett, hogy meg kell őrizni az alkotmányszerződés I. részében foglalt valamennyi 
alapelvet, beleértve az Európai Unió mint az államok uniója és a polgárok uniója kettős 
természetét, az európai jog elsőbbségét, a jogszabályok és eljárások új tipológiáját, a 
jogszabályi hierarchiát és az Európai Unió jogi személyiségét; hangsúlyozza, hogy az 
alkotmányszerződés más fontos előrelépéseket is tartalmaz olyan témákban, mint például a 
meglévő szerződések egységes szerkezetbe foglalása és a pillérek összeolvasztása, az Európai 
Unió alapját képező értékeknek, valamint az Európai Unió alapjogi chartája jogilag kötelező 
érvényének egyértelmű elismerése, az állampolgárok az Európai Unió politikai életében való 
részvételének elősegítése, az Európai Unió és a tagállamok saját hatáskörének tisztázása, 
valamint a szubszidiaritás elvének valamint a nemzeti parlamentek különleges szerepének 
tiszteletben tartása ebben a kérdésben az Európai Unió intézményi egyensúlyának 
veszélyeztetése nélkül, ahogyan az a szubszidiaritásról szóló jegyzőkönyvben szerepel; továbbá 
a regionális és helyi hatóságok szerepének tiszteletben tartása;

10. hangsúlyozza, hogy az alkotmányszerződés módosítására irányuló javaslatoknak azonos szintű 
támogatást kell élvezniük, mint amelyet korábban a felváltani kívánt rendelkezés szerzett;

11. kijelenti, hogy a tárgyalások eredményét el fogja utasítani, ha az alkotmányszerződéshez képest 
az állampolgárok jogainak csökkenéséhez (és itt külön hangsúlyt fektet az alapjogi charta, és 
különösen jogilag kötelező érvényének fenntartására), illetve a demokrácia, az átláthatóság és a 
hatékonyság gyengüléséhez vezetne az Unió működésében;

12. elismeri ebben az értelemben azt, hogy figyelembe kell venni a mérlegelés időszakában 
megfogalmazott nagyobb horderejű ügyeket és azt a felismerést, hogy a fenti ügyeket csak egy 
erősebb és nem egy gyengébb Európa képes megfelelően megoldani; továbbá tisztázni kell az 
alkotmányszerződésben már szereplő más kérdéseket, mint például:

– a fenntartható fejlődés, különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelem,
– az európai szolidaritás az energiapolitika terén,

– egységes bevándorlási politika,
– az európai szociális modell a demográfiai változások és a globalizáció összefüggésében,

– a terrorizmus,
– a civilizációk közötti párbeszéd,

– eredményes közös mechanizmusok az euróövezet gazdaságpolitikáinak koordinációjával 
kapcsolatosan, megőrizve az Európai Központi Banknak a szerződések szerint a 
monetáris politikában betöltött szerepét,
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– az Unió bővítésre vonatkozó kritériumai és eljárásai;

13. úgy véli, hogy tekintettel a konventmódszer sikerére, amely előkészítette a szerződéstervezetet, 
az alkotmányozási folyamat bármilyen megoldása esetén meg kell őrizni a parlamenti részvétel, 
a civil társadalom bevonása és a teljes átláthatóság alapvető elvét;

14. emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek, mint az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott 
intézményének minden szinten teljes körűen részt kell vennie a kormányközi konferencián, 
mégpedig nagyobb mértékben, mint a 2003–2004-es kormányközi konferencián;

15. az európai parlamenti képviselők kormányközi konferencián történő aktív részvétele mellett 
sürgeti továbbá egy, intézményközi konferencia létrehozását az Európai Parlament folyamatos 
tájékoztatására, illetve annak érdekében, hogy lényegesen hozzájáruljon egy pártközi és 
nemzetek közötti konszenzus kialakításához;

16. megismétli elkötelezettségét a konventmódszer iránt, ha az állam- és kormányfők úgy 
döntenek, hogy a meglévő szövegek alapvető átdolgozását kezdeményezik;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy teljes mértékben vállalja szerepét az elkövetkezendő tárgyalások 
során, és készítsen elő javaslatokat az alkotmányszerződés átfogalmazása céljából a (12) 
bekezdésben meghatározott témakörök tekintetében;

18. hangsúlyozza a nemzeti parlamentek és kormányaik közötti párbeszéd szükségességét a 
kormányközi konferencia során, és kifejezi hajlandóságát arra, hogy az elkövetkezendő 
tárgyalási szakaszban szoros kapcsolatot tartson fent a nemzeti parlamentekkel, a Régiók 
Bizottságával, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a civil társadalommal, 
az európai szociális partnerekkel, vallási közösségekkel és a civil társadalommal;

19. sürgeti az új szerződés ratifikációs folyamatának befejezését 2008 végéig annak érdekében, 
hogy a 2009-ben megválasztandó következő Parlament, már az új szerződés rendelkezései 
szerint kezdhesse meg megbízatását;

20. követeli, hogy valamennyi tagállam hangolja össze ratifikációs eljárásait annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a ratifikációs folyamat egyidejű lezárása;

21. véleményt szándékozik előterjeszteni a kormányközi konferencia összehívásáról az Európai 
Unióról szóló szerződés 48. cikkének megfelelően, az ebben az állásfoglalásban meghatározott 
kritériumok fényében;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács tagjainak, a Tanácsnak, 
a Bizottságnak, a nemzeti parlamenteknek, a Régiók Bizottságának, valamint az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak.
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Az Európai Parlament 2007. november 29-i határozata az Európai Unió alapjogi chartájának
jóváhagyásáról (2007/2218(ACI)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2007. október 25-i levelére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, amelyet 2000. december 7-én1 írtak alá és 
hirdettek ki Nizzában,

– tekintettel 2000. november 14-i, az Európai Unió alapjogi chartájának tervezetét jóváhagyó 
határozatára2,

– tekintettel 2002. október 23-i, az Európai Unió alapjogi chartájának hatásáról és jövőbeni 
szerepéről szóló állásfoglalására3,

– tekintettel az európai alkotmányt létrehozó szerződés tervezetével kapcsolatos, 2003. 
szeptember 24-i állásfoglalására, valamint az Európai Parlament véleményére a kormányközi 
konferencia (IGC)4 összehívásáról, különösen (4) bekezdésére,

– tekintettel 2005. január 12-i, az európai alkotmányt létrehozó szerződéssel kapcsolatos 
állásfoglalására5, különösen (5) bekezdése a) pontjára és (6) bekezdésére,

– tekintettel 2007. július 11-i, „A kormányközi konferencia összehívásáról: az Európai Parlament 
véleménye (az EU-Szerződés 48. cikke)” című állásfoglalására6, különösen annak 8., 12. és 17. 
cikkére,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés tervezete által a 2007. évi kormányközi konferencián
megállapodottak szerint felülvizsgált Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikkének (1) 
bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikke (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6–0445/2007),

A. mivel az alapjogi charta jogilag kötelező érvényű státuszának elismerésével a Lisszaboni 
Szerződés tervezete megőrizte az európai alkotmányt létrehozó szerződés II. része által 
képviselt nagy előrelépés lényegét,

B. mivel az Európai Parlament már beleegyezését adta az alapjogi chartán végzett átalakításokhoz, 
ahogy azt eredetileg 2000. december 7-én Nizzában ünnepélyesen kinyilvánította, amikor fent 
említett, 2003. szeptember 24-i állásfoglalásában megvizsgálta az Európa jövőjével foglalkozó 
Konvent munkájának eredményét, és amikor fent említet, 2005. január 12-i állásfoglalásában 

                                               
1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
2 HL C 223., 2001.8.8., 74. o. (Duff/Voggenhuber jelentés).
3 HL C 300. E, 2003.12.11., 432. o. (Duff jelentés).
4 HL C 77. E, 2004.3.26., 255. o. (Gil-Robles, Gil-Delgado/Tsatsos jelentés).
5 HL C 247. E, 2005.10.6., 88. o. (Corbett/Méndez de Vigo jelentés).
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0328 (Leinen jelentés).
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jóváhagyta a 2004-es kormányközi konferencia munkája eredményeképp létrejött 
Alkotmányszerződést,

C. mivel fent említett, 2007. július 11-i állásfoglalásában a kormányközi konferencia 2007-es 
összehívásával kapcsolatos véleményének kifejtésekor üdvözölte, hogy a kormányközi 
konferencia megbízatása megőrizte az alapjogi charta jogilag kötelező státuszát, miközben 
komoly aggodalmának adott hangot az alapjogi chartának Lengyelországra és az Egyesült
Királyságra való alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv miatt, amely arra irányul, hogy korlátozza a 
charta kikényszeríthetőségét bizonyos tagállamokban,

D. mivel fent említett, 2007. július 11-i állásfoglalásának (17) bekezdésében hangsúlyozta azon 
szándékát, hogy gondosan ellenőrzi a 2007-es kormányközi konferencia eredményét, amikor 
véleményt nyilvánít – annak aláírása után – a Lisszaboni Szerződésről,

1. jóváhagyja az Európai Unió alapjogi chartáját csatolt formájában;

2. megbízza elnökét, hogy a Lisszaboni Szerződés aláírása előtt az Európai Tanács és a Bizottság 
elnökével együtt ünnepélyesen hirdesse ki a Chartát, és arra utasítja, hogy tegye meg a 
szükséges lépéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele érdekében;

3. sürgeti Lengyelországot és az Egyesült Királyságot, hogy tegyen meg minden erőfeszítést annak 
érdekében, hogy a charta korlátlan alkalmazhatóságáról mégis konszenzust érjenek el;

4. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa e határozatot az Európai Tanács 
elnökének, valamint a Bizottság elnökének.
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MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság ünnepélyesen kihirdeti az alábbi szöveget az 
Európai Unió Alapjogi Chartájaként:

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA

PREAMBULUM

Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy 
osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövőben.

Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az Unió az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és 
a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein alapul, a demokrácia és a jogállamiság elveire 
támaszkodik. Tevékenységei középpontjába az egyént állítja, létrehozva az uniós polgárság 
intézményét és megteremtve a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget.

Az Unió hozzájárul e közös értékek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, miközben tiszteletben 
tartja az európai népek kultúrájának és hagyományainak sokféleségét, a tagállamok nemzeti 
identitását és központi, regionális és helyi közhatalmi szervezetét; a kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődés előmozdítására törekszik és biztosítja a személyek, a szolgáltatások, az áruk és 
a tőke szabad mozgását, valamint a letelepedés szabadságát.

Ennek érdekében a társadalmi változások, a társadalmi haladás, valamint a tudományos és 
technológiai fejlődés fényében szükséges az alapvető jogok megerősítése e jogoknak egy chartában 
való kinyilvánítása útján.

E Charta, tiszteletben tartva az Unió hatásköreit és feladatait, valamint a szubszidiaritás elvét, 
megerősíti azokat a jogokat, amelyek különösen a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból 
és nemzetközi kötelezettségeiből, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményből, az Unió és az Európa Tanács által elfogadott szociális chartákból, valamint 
az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogából következnek. 
Ebben az összefüggésben a Charta értelmezése során az Unió és a tagállamok bíróságai kellően 
figyelembe veszik a Chartát megszövegező Konvent elnökségének irányítása alatt készített és az 
Európai Konvent elnökségének felelőssége mellett naprakésszé tett magyarázatokat.

E jogok gyakorlása együtt jár a más személyek, az emberi közösség és a jövő nemzedékek iránt 
viselt felelősséggel és kötelezettségekkel.

Az Unió ezért elismeri az alábbiakban kinyilvánított jogokat, szabadságokat és elveket.

I. CÍM
MÉLTÓSÁG

1. cikk
Az emberi méltóság

Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.
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2. cikk
Az élethez való jog

(1) Minden embernek joga van az élethez.

(2) Senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni.

3. cikk
A személyi sérthetetlenséghez való jog

(1) Mindenkinek joga van a testi és szellemi sérthetetlenséghez.

(2) Az orvostudomány és a biológia területén különösen a következőket kell tiszteletben tartani:

a) az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezése a törvényben 
megállapított eljárásoknak megfelelően,

b) az eugenikai, különösen az egyedkiválasztást célzó gyakorlat tilalma,

c) az emberi test és részei ekként történő, haszonszerzési célú felhasználásának tilalma,

d) az emberi lények szaporítási célú klónozásának tilalma.

4. cikk
A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetés tilalma

Senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.

5. cikk
A rabszolgaság és a kényszermunka tilalma

(1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.

(2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelező munkára igénybe venni.

(3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.

II. CÍM
SZABADSÁGOK

6. cikk
A szabadsághoz és biztonsághoz való jog

Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

7. cikk
A magán- és a családi élet tiszteletben tartása

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattartását 
tiszteletben tartsák.
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8. cikk
A személyes adatok védelme

(1) Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

(2) Az ilyen adatokat csak tisztességesen és jóhiszeműen, meghatározott célokra, az érintett 
személy hozzájárulása alapján vagy valamilyen más, a törvényben rögzített jogos okból 
lehet kezelni. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a róla gyűjtött adatokat megismerje, és 
joga van azokat kijavíttatni.

(3) E szabályok tiszteletben tartását független hatóságnak kell ellenőriznie.

9. cikk
A házasságkötéshez és a családalapításhoz való jog

A házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogot, az e jogok gyakorlását szabályozó nemzeti 
törvények szerint, biztosítani kell.

10. cikk
A gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság

(1) Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a jog 
magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a 
vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság 
előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való 
kifejezésre juttatását.

(2) A katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásához való jogot, az e jog 
gyakorlását szabályozó nemzeti törvények szerint, el kell ismerni.

11. cikk
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a 
véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és 
közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá 
országhatárokra való tekintet nélkül.

(2) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.

12. cikk
A gyülekezés és az egyesülés szabadsága

(1) Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való bármilyen 
szintű, különösen politikai, szakszervezeti és polgári célú egyesüléshez, ami magában 
foglalja mindenkinek a jogát ahhoz, hogy érdekei védelmére szakszervezetet alapítson, vagy 
azokhoz csatlakozzon.

(2) Az uniós szintű politikai pártok hozzájárulnak az uniós polgárok politikai akaratának 
kinyilvánításához.
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13. cikk
A művészet és a tudomány szabadsága

A művészet és a tudományos kutatás szabad. A tudományos élet szabadságát tiszteletben kell 
tartani.

14. cikk
Az oktatáshoz való jog

(1) Mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való 
részvételhez.

(2) Ez a jog magában foglalja a kötelező oktatásban való ingyenes részvétel lehetőségét.

(3) Az oktatási intézmények demokratikus elvek figyelembevételével történő alapításának 
szabadságát, valamint a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti 
vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell 
tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti törvényekkel 
összhangban.

15. cikk
A foglalkozás megválasztásának szabadsága és a munkavállaláshoz való jog

(1) Mindenkinek joga van a munkavállaláshoz és szabadon választott vagy elfogadott 
foglalkozás gyakorlásához.

(2) Az uniós polgárokat az Unió bármely tagállamában megilleti a szabad álláskeresés, 
munkavállalás, letelepedés és szolgáltatásnyújtás joga.

(3) Harmadik országok azon állampolgárait, akik a tagállamok területén való munkavállalásra 
engedéllyel rendelkeznek, az uniós polgárokkal azonos munkafeltételek illetik meg.

16. cikk
A vállalkozás szabadsága

A vállalkozás szabadságát, az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal 
összhangban, el kell ismerni.

17. cikk
A tulajdonhoz való jog

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal 
rendelkezzen, és azt örökül hagyja. Tulajdonától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez 
közérdekből, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal 
elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett 
történik. A tulajdon használatát, az általános érdek által szükségessé tett mértékben, 
törvénnyel lehet szabályozni.

(2) A szellemi tulajdon védelmet élvez.



PE423.766 56/377 DV\779820HU.doc

HU

18. cikk
A menedékjog

A menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i genfi egyezmény és az 1967. január 31-i 
jegyzőkönyv rendelkezéseivel, valamint az Európai Unióról szóló szerződéssel és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéssel (a továbbiakban: a Szerződések) összhangban a menedékjogot 
biztosítani kell.

19. cikk
Védelem a kitoloncolással, a kiutasítással és a kiadatással szemben

(1) Tilos a kollektív kiutasítás.

(2) Senki sem toloncolható ki vagy utasítható ki olyan államba, vagy adható ki olyan államnak, 
ahol komolyan fenyegeti az a veszély, hogy halálra ítélik, kínozzák, vagy más embertelen 
bánásmódnak vagy büntetésnek vetik alá.

III. CÍM
EGYENLŐSÉG

20. cikk
A törvény előtti egyenlőség

A törvény előtt mindenki egyenlő.

21. cikk
A megkülönböztetés tilalma

(1) Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi 
származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor 
vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.

(2) A Szerződések alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme 
nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetés.

22. cikk
A kulturális, vallási és nyelvi sokféleség

Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.

23. cikk
A nők és férfiak közötti egyenlőség

A nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a 
díjazás területén is biztosítani kell.

Az egyenlőség elve nem akadályozza, hogy az alulreprezentált nem számára különleges előnyöket 
biztosító rendelkezéseket tartsanak fenn vagy hozzanak meg.
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24. cikk
A gyermekek jogai

(1) A gyermekeknek joguk van a jólétükhöz szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A 
gyermekek véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket 
életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni.

(2) A hatóságok és a magánintézmények gyermekekkel kapcsolatos tevékenységében a gyermek 
mindenek fölött álló érdekének kell az elsődleges szempontnak lennie.

(3) Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével rendszeres, személyes és 
közvetlen kapcsolatot tartson fenn, kivéve ha ez az érdekeivel ellentétes.

25. cikk
Az idősek jogai

Az Unió elismeri, és tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó és önálló élethez, a társadalmi és 
kulturális életben való részvételhez.

26. cikk
A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

Az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi 
és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó 
intézkedésekre.

IV. CÍM
SZOLIDARITÁS

27. cikk
A munkavállalók joga a vállalkozásnál a tájékoztatáshoz és konzultációhoz

A munkavállalók vagy képviselőik számára az uniós jogban, valamint a nemzeti jogszabályokban 
és gyakorlatban meghatározott esetekben és feltételekkel biztosítani kell a megfelelő szintű és kellő 
időben történő tájékoztatást és konzultációt.

28. cikk
A kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez való jog

A munkavállalóknak és a munkaadóknak, illetőleg szervezeteiknek az uniós joggal, valamint a 
nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban joguk van arra, hogy megfelelő szinten 
kollektív tárgyalásokat folytassanak és kollektív szerződéseket kössenek, valamint hogy 
érdekütközés esetén érdekeik védelmében együttesen lépjenek fel, a sztrájkot is beleértve.

29. cikk
A munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez való jog

Mindenkinek joga van az ingyenes munkaközvetítői szolgáltatások igénybevételéhez.

30. cikk
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Az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem

Az uniós joggal, valamint a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban minden 
munkavállalónak joga van az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez.

31. cikk
Tisztességes és igazságos munkafeltételek

(1) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 
munkafeltételekhez.

(2) Minden munkavállalónak joga van a munkaidő felső határának korlátozásához, a napi és heti 
pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

32. cikk
A gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme

Tilos a gyermekek foglalkoztatása. A foglalkoztatás alsó korhatára – a fiatalok számára kedvezőbb 
szabályok sérelme nélkül és korlátozott kivételekkel – nem lehet alacsonyabb, mint a tanköteles kor 
felső határa.

A fiatal munkavállalóknak életkoruknak megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani, védeni 
kell őket a gazdasági kizsákmányolással szemben és minden olyan munkától, ami sértheti 
biztonságukat, egészségüket, fizikai, szellemi, erkölcsi és szociális fejlődésüket, vagy 
összeütközésbe kerülhet nevelésükkel, oktatásukkal.

33. cikk
A család és a munka

(1) A család jogi, gazdasági és szociális védelmet élvez.

(2) A család és a munka összeegyeztetése érdekében mindenkinek joga van a védelemre a 
gyermekvállalással összefüggő okból történő elbocsátás ellen, valamint joga van a fizetett 
szülési és szülői szabadságra, ha gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe.

34. cikk
A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás

(1) Az Unió, az uniós jog, valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által megállapított 
szabályokkal összhangban, elismeri és tiszteletben tartja a szociális biztonsági ellátásokra és 
szociális szolgáltatásokra való jogosultságot, amelyek védelmet nyújtanak anyaság, 
betegség, munkahelyi baleset, gondoskodásra utaltság vagy idős kor, továbbá a munkahely 
elvesztése esetén.

(2) Az Unión belül jogszerűen lakóhellyel rendelkező és tartózkodási helyét jogszerűen 
megváltoztató minden személy jogosult – az uniós joggal, valamint a nemzeti 
jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban – szociális biztonsági ellátásokra és szociális 
előnyökre.



DV\779820HU.doc 59/377 PE423.766

HU

(3) A társadalmi kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében az Unió – az uniós jog, 
valamint a nemzeti jogszabályok és gyakorlat által lefektetett szabályokkal összhangban –
elismeri és tiszteletben tartja a jogot a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és 
lakástámogatásra mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges 
pénzeszközökkel.

35. cikk
Egészségvédelem

A nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban megállapított feltételek mellett mindenkinek joga van 
megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi kezeléshez. Valamennyi uniós 
politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét.

36. cikk
Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az Unió – a nemzeti jogszabályokban és gyakorlatban foglaltak szerint és a Szerződésekkel 
összhangban – elismeri és tiszteletben tartja az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést az Unió társadalmi és területi kohéziójának előmozdítása érdekében.

37. cikk
Környezetvédelem

A magas színvonalú környezetvédelmet és a környezet minőségének javítását be kell építeni az 
uniós politikákba, és a fenntartható fejlődés elvével összhangban biztosítani kell megvalósulásukat.

38. cikk
A fogyasztók védelme

Az Unió politikáiban biztosítani kell a fogyasztók védelmének magas szintjét.

V. CÍM
A POLGÁROK JOGAI

39. cikk
Aktív és passzív választójog az európai parlamenti választásokon

(1) Minden uniós polgár választásra jogosult és választható a lakóhelye szerinti tagállam 
európai parlamenti választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam 
állampolgárai.

(2) Az Európai Parlament tagjait közvetlen és általános választójog alapján, szabad és titkos 
választásokon választják.

40. cikk
Aktív és passzív választójog a helyhatósági választásokon

Minden uniós polgár választásra jogosult és választható a lakóhelye szerinti tagállam helyhatósági 
választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai.
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41. cikk
A megfelelő ügyintézéshez való jog

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai 
részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

(2) Ez a jog magában foglalja:

a) mindenkinek a jogát arra, hogy az őt hátrányosan érintő egyedi intézkedések meghozatala 
előtt meghallgassák,

b) mindenkinek a jogát arra, hogy a személyére vonatkozó iratokba a bizalmas adatkezeléshez, 
illetőleg a szakmai és üzleti titokhoz fűződő jogos érdekek tiszteletben tartása mellett 
betekintsen,

c) az igazgatási szervek azon kötelezettségét, hogy döntéseiket indokolják.

(3) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az Unió a tagállamok jogában foglalt közös általános 
elvek alapján megtérítse számára az intézményei és alkalmazottai által feladatuk teljesítése 
során neki okozott károkat.

(4) Mindenkinek lehetősége van arra, hogy a Szerződések nyelveinek valamelyikén írásban 
forduljon az Unió intézményeihez, és ugyanazon a nyelven kapjon választ.

42. cikk
A dokumentumokhoz való hozzáférés joga

Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti 
székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult hozzáférni az Unió intézményeinek, 
szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz, függetlenül azok megjelenési formájától.

43. cikk
Az európai ombudsman

Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerint 
székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személy jogosult az európai ombudsmanhoz 
fordulni az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak – kivéve az igazságszolgáltatási 
hatáskörében eljáró Európai Unió Bíróságát – tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok 
esetén.

44. cikk
A petíciós jog

Bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerint 
székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személy jogosult petíciót benyújtani az 
Európai Parlamenthez.

45. cikk
A mozgás és a tartózkodás szabadsága
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(1) Minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz.

(2) A Szerződésekkel összhangban a mozgás és tartózkodás szabadsága a tagállamok területén
jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak is biztosítható.

46. cikk
A diplomáciai és konzuli védelem

Bármely uniós polgár jogosult bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét 
igénybe venni olyan harmadik ország területén, ahol az állampolgárságuk szerinti tagállam nem 
rendelkezik képviselettel, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai.

VI. CÍM
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

47. cikk
A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog

Mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, az e cikkben 
megállapított feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz.

Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és 
pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja. Mindenkinek 
biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem és képviselet igénybevételéhez.

Azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, költségmentességet kell biztosítani, 
amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van.

48. cikk
Az ártatlanság vélelme és a védelemhez való jog

(1) Minden gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a 
törvénynek megfelelően meg nem állapították.

(2) Minden gyanúsított személy számára biztosítani kell a védelemhez való jogának tiszteletben 
tartását.

49. cikk
A bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elvei

(1) Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely az elkövetése 
idején a hazai vagy a nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény. Ugyancsak nem 
lehet a bűncselekmény elkövetése idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb büntetést 
kiszabni. Ha valamely bűncselekmény elkövetése után a törvény enyhébb büntetés 
kiszabását rendeli, az enyhébb büntetést kell alkalmazni.

(2) Ez a cikk nem zárja ki valamely személy bíróság elé állítását és megbüntetését olyan 
cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése idején a nemzetek közössége által 
elismert általános elvek szerint bűncselekmény volt.
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(3) A büntetések súlyossága nem lehet aránytalan a bűncselekményhez mérten.

50. cikk
A kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalma

Senki sem vonható büntetőeljárás alá és nem büntethető olyan bűncselekményért, amely miatt az 
Unióban a törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték.

VII. CÍM
A CHARTA ÉRTELMEZÉSÉRE ÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK

51. cikk
Alkalmazási kör

(1) E Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele 
mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, 
amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Ennek megfelelően saját hatáskörükben és a 
Szerződésekben az Unióra ruházott hatáskörök korlátain belül tiszteletben tartják az ebben a 
Chartában foglalt jogokat és betartják az abban foglalt elveket, valamint előmozdítják azok 
alkalmazását.

(2) Ez a Charta az uniós jog alkalmazási körét nem terjeszti ki az Unió hatáskörein túl, továbbá 
nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem módosítja a 
Szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat.

52. cikk
A jogok és elvek hatálya és értelmezése

(1) Az e Chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által, és e jogok 
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az arányosság elvére 
figyelemmel, korlátozásukra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben az 
elengedhetetlen és ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű célkitűzéseket vagy 
mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálja.

(2) A Charta által elismert, a Szerződések egyes rendelkezéseiben szabályozott jogok csak az ott 
meghatározott feltételek és korlátozások mellett gyakorolhatók.

(3) Amennyiben e Charta olyan jogokat tartalmaz, amelyek megfelelnek az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben biztosított jogoknak, akkor e 
jogok tartalmát és terjedelmét azonosnak kell tekinteni azokéval, amelyek az említett 
egyezményben szerepelnek. Ez a rendelkezés nem akadályozza meg azt, hogy az Unió joga 
kiterjedtebb védelmet nyújtson.

(4) Amennyiben e Charta a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból eredő alapvető 
jogokat ismer el, akkor ezeket a jogokat e hagyományokkal összhangban kell értelmezni.

(5) Az ebben a Chartában foglalt, alapelveket megállapító rendelkezések a saját hatásköreik 
gyakorlása során az Unió intézményei, szervei és hivatalai által elfogadott jogalkotási és 
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végrehajtási aktusok, illetve a tagállamok által elfogadott, az uniós jog végrehajtására 
irányuló jogi aktusok útján hajthatók végre. E rendelkezésekre bíróság előtt kizárólag az 
ilyen jogi aktusok értelmezése, illetve jogszerűségének megítélése tekintetében lehet 
hivatkozni.

(6) A nemzeti jogszabályokat és gyakorlatot az ebben a Chartában meghatározottak szerint 
teljes mértékben figyelembe kell venni.

(7) Az Unió és a tagállamok bíróságainak kellően figyelembe kell venniük e Charta 
értelmezésére vonatkozó iránymutatásként készült magyarázatokat.

53. cikk
A védelem szintje

E Charta egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, mint amely szűkíti vagy hátrányosan 
érinti azokat az emberi jogokat és alapvető szabadságokat, amelyeket – saját alkalmazási 
területükön – az Unió joga, a nemzetközi jog, a tagállamok alkotmányai, illetve az Unió vagy a 
tagállamok mindegyikének részességével kötött nemzetközi megállapodások, így különösen az 
emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény elismernek.

54. cikk
A joggal való visszaélés tilalma

E Charta egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármilyen jogot biztosítana olyan 
tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az e Chartában elismert jogok 
vagy szabadságok megsértésére vagy a Chartában meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására 
irányul.

A fenti szöveg a 2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetett Charta kiigazított változata, amely a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének időpontjában annak helyébe lép.

az Európai Parlament részéről

az Európai Unió Tanácsa részéről

az Európai Bizottság részéről
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Az Európai Parlament 2007. július 11-i állásfoglalása a kormányközi konferencia 
összehívásáról: az Európai Parlament véleménye (EU-Szerződés 48. cikke) (2007/0808(CNS)) 
- Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0206/2007),

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre,

– tekintettel a 2004. október 29-én Rómában aláírt, az európai alkotmány létrehozásáról szóló 
szerződésre (a továbbiakban: alkotmányszerződés),

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, melyet 2000. december 7-én Nizzában írtak alá 
és hirdettek ki,

– tekintettel az Unió jövőjéről szóló 2001. december 15-i laekeni nyilatkozatra,

– tekintettel a Római Szerződések aláírásának ötvenedik évfordulója alkalmából 2007. március 
25-én tett berlini nyilatkozatra,

– tekintettel az alkotmányszerződésről szóló 2005. január 12-i1 és az alkotmányozási folyamat 
ütemtervéről szóló 2007. június 7-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. május 30-i, az alkotmányozási 
folyamat ütemtervéről szóló állásfoglalására, és a Régiók Bizottságának az Európai Unió 
reformfolyamatának újraindításáról szóló, az Európai Tanács 2007. június 21–22-i ülésére 
készített 2007. június 6-i véleményére,

– tekintettel a Brüsszelben 2007. június 11–12-én, Európa jövőéről tartott közös parlamenti 
találkozóra,

– tekintettel a 2007. június 21–22-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire, 
amelyek tartalmazzák a kormányközi konferenciára vonatkozó megbízást,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0279/2007),

mivel:

A. az Európa jövőjéről folytatott két évnyi mérlegelés igazolta, hogy meg kell őrizni és tovább kell 
fejleszteni kell az alkotmányszerződésnek a demokráciára, hatékonyságra és átláthatóságra 
vonatkozó újításait annak érdekében, hogy biztosítsák az Európai Unió megfelelő működését, 
polgárai jogainak és az Unió világban betöltött szerepének megerősítését,

                                               
1 HL C 247. E, 2005.10.6., 88. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0234.
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B. ezt a nézetet széles körben osztják a tagállamok nemzeti parlamentjei és az Európai Parlament 
is, amelyek képviselői az újítások alapját az Európai Unió alapjogi chartáját megfogalmazó 
konventben és az Európai Konventben dolgozták ki,

C. a 2007. júniusi Európai Tanács megállapodott a kormányközi konferencia összehívásában, 
amelynek célja, hogy az alkotmányszerződés újításait a hatályban lévő szerződések 
módosításaivá alakítsa,

D. ez a mandátum igen pontos, és lehetővé teszi, hogy a konferencia gyorsan megállapodásra 
jusson a néhány, az alkotmányszerződésben található újítás módosítását illetően, lényegének 
veszélyeztetése nélkül,

E. a mandátum azonban feladja azt a törekvést, hogy a létező szerződések helyébe egységes 
alkotmányszerződés lépjen, felhagy azzal a szóhasználattal, amely érthetővé tenné a polgárok 
számára az Unió jogszabályainak természetét, nem tartja meg azokat a szimbólumokat, amelyek 
segítségével a polgárok könnyebben azonosulhatnának az Európai Unióval, és számos olyan 
területen, ahol egyes tagállamok nehézségeket jeleztek, kivételeket tartalmaz,

F. a mandátum nem néz szembe megfelelően azokkal az új kihívásokkal, amelyekkel az Unió az 
alkotmányszerződés aláírása óta szembesült,

G. az Európai Parlamentnek mint az Európai Unió egyetlen, a polgárok által közvetlenül választott 
intézményének kötelessége az Európai Unió közös érdekeinek hangot adni, hogy megerősítse 
Európa épületét és a közösségi módszert, amely több mint 50 éve a béke, a stabilitás és a jólét 
forrása;

1. üdvözli a Tanács német elnökségének erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a 2007. június 21–
22-i Európai Tanácson egyhangú megállapodás szülessen;

2. tudomásul veszi az Európai Tanács által a kormányközi konferencia összehívására adott 
mandátumot; üdvözli kimunkált pontosságát és a kormányközi konferencia befejezésére adott 
szoros menetrendet, és felszólítja a tagállamokat, hogy ne lépjenek vissza az Európai Tanácsban 
tett kötelezettségvállalásaiktól; kedvező véleményt ad a kormányközi konferencia 
összehívásával kapcsolatban;

3. sajnálatát fejezi ki azonban, hogy a mandátum együtt jár néhány, a 2004-es kormányközi 
konferencián elfogadott lényeges elem – mint például az alkotmányszerződés koncepciója, az 
Unió szimbólumai, az Unió jogszabályainak érthető elnevezése, az uniós jog elsőbbségének 
egyértelmű kimondása és az EU-t Európa polgárainak és államainak uniójaként meghatározó 
definíció – elvetésével és más elemek bevezetésének hosszas késedelmével;

4. aggodalmát fejezi amiatt, hogy a mandátum lehetővé teszi bizonyos tagállamok számára a 
szerződések főbb rendelkezéseinek végrehajtása tekintetében biztosított eltérések számának 
növekedését, ami az Unió kohéziójának gyengüléséhez vezethet;

5. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a mandátum megenged bizonyos fogalmazásbeli változtatásokat 
az alkotmányszerződéshez képest, amelyek az Unióval és a közösségi intézményekkel szembeni 
bizalmatlanság látszatát keltik, és rossz jelzéseket adnak a közvélemény felé;

6. sajnálja, hogy fogyatkozik a tagállamok képviselőinek európai jó szándéka és politikai 
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bátorsága, és aggodalmát fejezi ki a szolidaritás és integráció európai eszményeivel 
szembehelyezkedő hozzáállás kialakulása miatt;

7. hangsúlyozza, hogy a mandátum lehetővé teszi a jogszabályok elnevezésének megváltoztatását, 
nem hoz azonban lényegi változást struktúrájukban és hierarchiájukban, és kifejezi szándékát, 
hogy – a politikai elszámoltathatóság biztosítása és jogalkotói hatáskörének megőrzése 
érdekében – szigorúan megvizsgálja, hogyan vezetik mindezt át az érintett rendelkezésekbe, 
különös tekintettel a felhatalmazáson alapuló jogszabályok ellenőrzésére;

8. üdvözli mindazonáltal azt a tényt, hogy a mandátum megőrzi az alkotmányszerződés 
lényegének jelentős részét, azaz az Unió jogi személyiségét és a pilléres szerkezet eltörlését, a 
minősített többségi szavazás kiterjesztését a tanácsi szavazásokon, a Tanács és a Parlament 
együttdöntési eljárásának kiterjesztését, a részvételi demokrácia elemeit, az alapjogi charta 
jogilag kötelező erejét, az Unió külpolitikai fellépései koherenciájának megerősítését, valamint 
a kiegyensúlyozott intézményi rendelkezéseket;

9. megállapítja, hogy a demokratikus folyamatok és az állampolgári jogok megerősítése, a 
hatáskörök kibővítése, valamint az EU értékeinek és céljainak meghatározása tekintetében 
minden pozitív eredmény kizárólag az Európai Konvent munkájának gyümölcse;

10. üdvözli, hogy az Európai Unióról szóló szerződésben az EU céljaként elismerésre kerül majd a 
gazdasági és monetáris unió;

11. üdvözli, hogy a mandátum biztosítja bizonyos új elemek bevezetését a szerződésekbe; ilyen 
például az éghajlatváltozás és az energia területén megvalósítandó szolidaritás kifejezett 
említése;

12. emlékeztet arra, hogy az EU maga jelentette ki mind saját polgárai, mind az egész világ 
számára, hogy az Unió értékek közössége, hogy az alapvető jogok és szabadságok e közösség 
legbenső lényegét alkotják, és ezeket átfogóan tartalmazza az alapjogi charta és számos 
alkalommal elismerték az EU intézményei és valamennyi tagállam; ezért úgy ítéli meg, hogy az 
egy vagy több tagállam kívül maradására irányuló kérelem az alapjogi charta tekintetében 
drámai visszalépést jelentene és súlyosan csorbítaná az EU alapvető azonosságtudatát; ezért 
ismételten sürgeti valamennyi tagállamot, hogy tegyenek meg minden szükséges erőfeszítést e 
belső megosztottság kiküszöbölésére, illetve jussanak végül konszenzusra a charta korlátlan 
érvényességét illetően;

13. felkéri a kormányközi konferenciát, hogy munkáját még 2007 vége előtt fejezze be, azért, hogy 
az új szerződés már jóval a 2009-es európai parlamenti választások előtt hatályba léphessen;

14. örömmel fogadja, hogy a 2007. júniusi Európai Tanács megállapodott a Parlamentnek a 
kormányközi konferencia minden szintjén történő részvétele megerősítésében;

15. fenntartja magának a jogot, hogy konkrét javaslatokkal forduljon a kormányközi konferenciához 
a mandátum körébe tartozó bizonyos ügyekben;

16. kellő időben választ ad az Európai Tanács felkérésére, hogy foglalkozzék saját összetételének 
ügyével;

17. hangsúlyozza, hogy szándékában áll alaposan megvizsgálni a kormányközi konferencia 



DV\779820HU.doc 67/377 PE423.766

HU

eredményeit annak felmérése érdekében, hogy vajon az elfogadott reformok megfelelő 
összhangban állnak-e a mandátummal;

18. felszólítja a tagállamokat és saját képviselőit, hogy biztosítsák a kormányközi konferencia 
munkájának teljes átláthatóságát, különösen úgy, hogy tegyék közzé az összes, megvitatásra 
benyújtott dokumentumot;

19. megerősíti szándékát, hogy rendkívül szoros kapcsolatot tartson fenn a nemzeti parlamentekkel 
és a civil társadalommal a szerződések felülvizsgálata során;

20. felszólítja a kormányközi konferenciát, hogy az átláthatóság kedvéért tegye közzé a munkájának 
eredményét a szerződések tervezetének egységes szerkezetbe foglalt formájában;

21. fenntartja magának a jogot, hogy a 2009-es választásokat követően új javaslatokat tegyen az 
Unió alkotmányos helyzetének rendezésére vonatkozóan a szerződések felülvizsgálatáról szóló 
záradéknak1 megfelelően, mivel az Európai Unió folyamatos megújulás alatt álló közös projekt;

22. felhívja az EU intézményeit, hogy terjesszenek  elő konkrét javaslatokat az európai polgároknak 
az alkotmányozási folyamat során zajló vitába történő ismételt bevonására; 

23. felkéri illetékes bizottságát, hogy vizsgálja meg a Parlament eljárási szabályzata módosításának 
lehetőségét annak érdekében, hogy az alkotmányszerződésben szereplő európai uniós zászló és 
himnusz hivatalos rangra emelkedjék tevékenységei során és helyiségeiben;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt, a kormányközi konferencia összehívásáról szóló 
véleményét tartalmazó állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok állam- és 
kormányfőinek és parlamentjeinek és az Európai Központi Banknak.

                                               
1 Lásd: Alkotmányszerződés, IV-443. cikk. 
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Az Európai Parlament 2008. február 20-i állásfoglalása a Lisszaboni Szerződésről 
(2007/2286(INI)) - Richard Corbett és Íñigo Méndez De Vigo jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést
módosító, 2007. december 13-án aláírt Lisszaboni Szerződésre,

– tekintettel az Egységes Európai Okmánnyal és a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai 
Szerződéssel módosított, az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára1 (2007. december 12),

– tekintettel az Unió jövőjéről szóló, 2001. december 15-i laekeni nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló, 2004. október 29-én Rómában aláírt 
szerződésre,

– tekintettel az Unió alkotmányos folyamatának ütemtervéről szóló, 2007. június 7-i 
állásfoglalására2 és a kormányközi konferencia összehívásáról szóló, 2007. július 11-i 
állásfoglalására3, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a 
Költségvetési Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0013/2008),

mivel:

A. az elmúlt 50 év során az Európai Unió fejlődése alapvető jelentőségű volt abban a következő 
szempontokból: a korábban háború sújtotta kontinensen létrejött a béke és stabilitás térsége; 
megszilárdult a demokrácia, a szabadság és az állampolgárok jogai; a világ legnagyobb 
egységes — a szociális normákra, a környezetvédelemre, a fogyasztóvédelemre és a 
tisztességes versenyre vonatkozóan közös szabályokkal, valamint gazdasági és monetáris 
unióval rendelkező — piacának létrehozása eredményeképpen növekedett a prosperitás a 
szolidaritás és a jólét; lehetővé vált a tagállamok együttműködése a nemzeti határokon túllépő 
kérdésekben; és Európa erőteljesebben léphetett fel a globális ügyekben,

B. széles körben elismerik, hogy meg kell reformálni és erősíteni kell az Unió struktúráit e 
vívmányok megszilárdítása érdekében, és azért, hogy javítsák a huszonhét — vagy esetleg több 
— tagállam uniójának hatékony működését, hogy az szembenézhessen az új közös 

                                               
1 HL C 303., 2007.12.14., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0234.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0328.



DV\779820HU.doc 69/377 PE423.766

HU

kihívásokkal és demokratikus elszámoltathatósága növekedjék,

C. ez az igény volt a forrása az egymást követő reformoknak, amelyek a Maastrichti Szerződés óta 
— amely a gazdasági és monetáris unió megteremtésével és az alapvetően gazdasági 
közösségből a politikai közösségbe való átmenettel váltást jelentett az európai integrációban —
megpróbálták rendezni az Unió intézményi felépítését, és amelyek a laekeni nyilatkozathoz 
vezettek; ez utóbbi pedig egy másféle reformfolyamat előtt nyitotta meg az utat, amely 
konventen, és nem kizárólag kormányközi konferenciákon alapul,

D. az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés tervezetét az egyes nemzeti parlamentek két-két 
képviselőjéből, tizenhat európai parlamenti képviselőből, a Bizottság két képviselőjéből és az 
egyes nemzeti kormányok képviselőiből álló konvent dolgozta ki, amely — a 2004. évi 
kormányközi konferencia által lényegében változatlanul hagyott — tervezetet nyilvános 
tanácskozás során készítette el konszenzussal; ezzel szemben az azt követő Lisszaboni 
Szerződés, amely elhagyta az Alkotmány bizonyos jellemzőit, hagyományosabb kormányközi 
munkamódszerrel született — jóllehet az Európai Parlament három képviselőjének teljes körű 
részvételével,

E. az Uniónak a Szerződések alkotmánnyal történő megreformálására irányuló korábbi 
erőfeszítést az Európai Parlamentben az európai polgárok választott képviselőinek nagy 
többsége elfogadta1 és a tagállamok 2/3-a ratifikálta, két tagállam (Franciaország és Hollandia) 
azonban elutasította, majd a mérlegelés időszakát követően — amikor egyértelművé vált, hogy 
a valamennyi tagállam szükséges jóváhagyása nem valósítható meg — ezt a megközelítést 
elvetették a már korábban is meglévő Szerződések módosítása javára,

F. a módszerben és a folyamatban bekövetkezett változás – noha az Unió intézményi felépítésével 
kapcsolatban tervezett gyakorlati kiigazítások közül sokat új formában tartott meg – azzal járt, 
hogy mérséklődtek a törekvések és lemondtak az Alkotmány több sajátosságáról, valamint 
elhalasztották egyes új mechanizmusok hatálybalépését, és a különböző tagállamokra 
vonatkozó különleges intézkedéseket beépítették a Szerződésekbe,

G. mindazonáltal a Szerződésnek az Európai Unió minden egyes nemzeti kormánya általi 
elfogadása azt mutatja, hogy a tagállamok választott kormányai ezt a kompromisszumot 
jövőbeli együttműködésük alapjának tekintik, amely ugyanakkor mindegyiküktől megköveteli 
a legnagyobb fokú politikai elkötelezettséget a 2009. január 1-e előtti ratifikálás érdekében,

H. szükséges, hogy a Lisszaboni Szerződést valamennyi tagállam még 2008 vége előtt ratifikálja, 
hogy a polgárok döntésüket a 2009-es választások során az Unió új intézményi keretének teljes 
ismeretében hozhassák meg,

Kedvező lépés az Unió jövője szempontjából 

1. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés egészében véve hatalmas előrelépést jelent a 
meglévő Szerződésekhez képest, és — az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
szerepének megerősítése révén — nagyobb mértékű demokratikus elszámoltathatóságot és jobb 
döntéshozatali képességet teremt az Unióban, kibővíti az európai polgárok jogait az Unióval 

                                               
1 500 szavazattal, 137 ellenszavazattal és 40 tartózkodással (a 2005. január 12-i állásfoglalása az Európai 

Alkotmány létrehozásáról szóló szerződésről Corbett/Méndez de Vigo jelentés, HL C 247. E, 
2005.10.6., 88. o.).
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szemben, és hatékonyabbá teszi az Unió intézményeinek működését;

Nagyobb fokú demokratikus elszámoltathatóság

2. üdvözli, hogy fokozódik a demokratikus elszámoltathatóság és bővülnek a döntéshozatali 
hatáskörök, ami lehetővé teszi a polgárok számára, hogy jobban ellenőrizhessék az Unió 
fellépéseit, nevezetesen az alábbi előrelépéseknek köszönhetően:

a) minden európai uniós jogszabály elfogadását olyan szintű parlamenti ellenőrzés előz meg, 
amely nem létezik más nemzetek feletti vagy nemzetközi struktúrában:

 néhány kivétellel valamennyi európai uniós jogszabályhoz a (saját parlamentjeiknek
felelős nemzeti miniszterekből álló) Tanács és a (közvetlenül megválasztott 
európai parlamenti képviselőkből álló) Európai Parlament kettős és egymással 
egyenértékű jóváhagyása lesz szükséges;

 megerősödik valamennyi európai uniós jogszabálynak a nemzeti parlamentek általi 
előzetes ellenőrzése, mivel a nemzeti parlamentek megfelelő időben meg fogják 
kapni az európai jogalkotási javaslatokat ahhoz, hogy a tanácsi álláspont 
elfogadása előtt megvitathassák őket minisztereikkel, és jogosultak lesznek arra is, 
hogy kérjék egy javaslat felülvizsgálatát, ha megítélésük szerint nem tartja 
tiszteletben a szubszidiaritás elvét;

b) a Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslata alapján az Európai Parlament választja, 
figyelembe véve az európai parlamenti választásokat;

c) az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét az Európai Tanács és a Bizottság 
elnöke nevezi ki, és — a Bizottság tagjaként — a Parlamentben ugyanolyan beiktatási 
eljáráson kell keresztülmennie, mint bármely más európai biztosnak; a főképviselő a
Bizottság alelnökeként beiktatása, valamint hivatala gyakorlása tekintetében — minden más 
biztoshoz hasonlóan — ugyanazon szabályoknak lesz alávetve;

d) új, egyszerűbb és demokratikusabb költségvetési eljárás jön létre, egyetlen olvasattal: a 
kötelező és nem kötelező kiadások közötti megkülönböztetést eltörölik, ami biztosítja a 
Parlament és a Tanács közötti teljes egyenlőséget a teljes éves költségvetés elfogadása 
tekintetében, míg a Parlamentnek jóváhagyási joga van a kötelező többéves pénzügyi keretet 
illetően;

e) a Bizottságra átruházott jogalkotási hatáskörre vonatkozó demokratikus ellenőrzést a 
felügyelet új rendszere erősíti meg, melynek értelmében az Európai Parlament vagy a 
Tanács visszahívhatja a Bizottság határozatait, vagy visszavonhatja a hatáskör-átruházást;

f) számos, az Unió által aláírt nemzetközi szerződéshez az Európai Parlament jóváhagyása lesz 
szükséges, beleértve az olyan területekre vonatkozó szerződéseket is, amelyek az Unión 
belül rendes jogalkotási eljárás tárgyát képezik;

g) a Tanács ülése nyilvános lesz uniós jogszabályokra irányuló javaslatok vizsgálata és 
szavazásra bocsátása esetén, ami láthatóvá teszi a polgárok számára, hogyan lép fel 
kormányuk a Tanácsban;
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h) az ügynökségekre – különösen az Europolra és az Eurojustra – nagyobb fokú parlamenti
ellenőrzés vonatkozik majd;

i) a Régiók Bizottsága megkapja a jogot arra, hogy az Európai Unió Bíróságához forduljon, 
tagjainak mandátuma 5 évre emelkedik, valamint pontosabban meghatározzák az Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatait;

j) a Szerződések felülvizsgálatának eljárása a jövőben nyitottabb és demokratikusabb lesz, 
mivel az Európai Parlament hatáskört kap arra irányuló javaslatok benyújtására, és minden 
javasolt felülvizsgálatot a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselőit 
magában foglaló konventnek kell megvizsgálnia, kivéve, ha a Parlament ezt 
szükségtelennek tekinti, miközben új, egyszerűsített felülvizsgálati eljárások kerülnek 
bevezetésre a Szerződés egyes rendelkezéseinek egyhangú döntéssel történő módosítására a 
nemzeti parlamentek jóváhagyásával;

Az értékek megszilárdítása, a polgárok jogainak megerősítése, nagyobb átláthatóság

3. üdvözli, hogy a polgárok jogai erősödnek az alábbi előrelépéseknek köszönhetően:

a) jogilag kötelező érvényűvé válik az Európai Unió alapjogi chartája, amely a modern polgári, 
politikai, gazdasági és szociális jogok teljes listáját tartalmazza; az Unió polgárai számára
jogbiztonságot nyújt, biztosítva azt, hogy az uniós jog valamennyi rendelkezésének és az 
uniós intézmények által vagy az uniós jogszabályok alapján végrehajtott valamennyi 
fellépésnek meg kell felelnie e normáknak;

b) az Uniónak kérnie kell az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozást, ezáltal 
az Unió a polgárok jogainak tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget illetően 
ugyanolyan külső ellenőrzés alá kerül, mint tagállamai;

c) a Szerződés előkészítésében betöltött fontos szerepükre építve a polgárok és az őket 
képviselő egyesületek részvételét új rendelkezések segítik elő az Unió tanácskozásai során; 
bátorítják a szociális partnerekkel az egyházakkal és a vallási közösségekkel, valamint a 
világnézeti szervezetekkel való párbeszédet;

d) az uniós polgári kezdeményezés bevezetése lehetővé teszi, hogy a polgárok javaslatokat 
nyújtsanak be olyan ügyekben, amikor úgy vélik, hogy a Szerződések végrehajtása 
érdekében uniós jogi aktusra van szükség;

e) megerősödik a polgárok jogi védelme, mivel az Európai Unió Bíróságának hatáskörét 
kiterjesztik a szabadsághoz, a biztonsághoz és a jog érvényesüléséhez kapcsolódó ügyekre, 
valamint az Európai Tanács, az Európai Központi Bank és az Unió ügynökségei által 
létrehozott jogi aktusokra, és ezzel párhuzamosan bővítik a bírósági eljárásokhoz való 
hozzáférés lehetőségeit a természetes és jogi személyek számára;

4. üdvözli, hogy a Szerződés érthetőbbé és világosabbá teszi az Európai Unió alapjául szolgáló —
és a valamennyi tagállam számára közös — értékeket, az Unió céljait, valamint a tevékenységét 
és a tagállamokkal fennálló kapcsolatait vezérlő elveket:

a) egyértelműen körülhatárolják az Európai Unió hatásköreit a tagállamokéval szemben, azon 
elv alapján, hogy minden hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháznak át az Unióra, a 



PE423.766 72/377 DV\779820HU.doc

HU

tagállamoknál marad;

b) nagyobb hangsúlyt kapnak azok a politikák, amelyek látható előnyt jelentenek a polgárok 
számára: általánosan alkalmazandó új rendelkezések vonatkoznak a magas szintű 
foglalkoztatásra, a megfelelő szociális védelem biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre, a magas szintű oktatásra, képzésre és egészségügyre, mindennemű 
megkülönböztetés megszüntetésére, a nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítésére; új 
rendelkezések vonatkoznak a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem előmozdítására, 
ideértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a közérdekű szolgáltatások tiszteletben 
tartását; ismételten megerősítik a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót mint az Unió 
egyik célját;

c) az „Európai Közösség” és „Európai Unió” összetéveszthetősége megszűnik, hiszen az 
Európai Unió egységes jogalannyá és szerkezetté válik;

d) a tagállamok közötti szolidaritási záradék alapján a polgárok terrortámadások, illetve 
természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén az Unió minden részéből támogatást 
várhatnak;

e) megerősíti a sajátosságait az Európai Unió intézményi szervezetének, amelyre tagállamok 
átruházzák egyes hatásköreiket, melyekről úgy vélik, hogy a közös mechanizmusokon 
keresztül jobban gyakorolhatók, viszont az esetleges kétségek elkerülése érdekében 
elegendő biztosítékot nyújt arra, hogy az Európai Unió nem válik központosított, 
teljhatalmú, államok feletti állammá; e biztosítékok például:

 a kötelezettség, amely szerint az Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok 
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része alapvető politikai és alkotmányos 
berendezkedésüknek, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is, és 
tiszteletben kel tartania az alapvető állami funkcióikat, ideértve az állam területi 
integritásának biztosítását, a közrend fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét;

 a hatáskör-átruházás (amely szerint az Unió csak a tagállamok által ráruházott 
hatáskörökben jár el), a szubszidiaritás és az arányosság elve;

 a tagállamok részvétele az Unió döntéshozatali rendszerében és e rendszer bármilyen 
megváltoztatásának jóváhagyásában;

 a tagállamok arra való jogának elismerése, hogy szabadon kiléphessenek az Európai 
Unióból;

Nagyobb hatékonyság

5. üdvözli, hogy az új Szerződés lehetővé teszi, hogy az Unió intézményei hatékonyabban 
végezzék feladataikat, különösen az alábbiak miatt:

a) a Tanácsban ülésező kormányok egyhangú szavazás helyett sokkal több esetben szavaznak 
majd minősített többséggel, és ez több területen biztosítja, hogy a huszonhét tagú Unió 
működését ne fékezzék a vétók;

b) az új, kettős többségre épülő szavazási rendszer megkönnyíti a Tanácson belüli 



DV\779820HU.doc 73/377 PE423.766

HU

döntéshozatalt;

c) az Európai Tanács az Európai Unió valódi intézményévé fog válni, és hathónapos rotációs 
rendszerét a tagok által két és fél éves időtartamra megválasztott elnök váltja fel, ami az 
Európai Tanács munkájának előkészítésében és folyamatában jobb összhangot fog 
biztosítani;

d) a Bizottság tagjainak száma 2014-től a tagállamok számának 2/3-ára csökken, így javul a 
Bizottság cselekvési képessége, és ezáltal még világosabbá válik, hogy a biztosok nem saját 
országuk, hanem az Európai Unió érdekeit képviselik, míg a rotációs rendszer továbbra is 
biztosítja majd a tagállamok egyenlő részvételét;

e) jelentősen javul majd az Unió mint globális tényező jelenléte és cselekvési képessége:

 az Európai Unió külpolitikai főképviselőjének és a külkapcsolatokért felelős 
biztosnak a tisztségét – amely gyakran kettősséghez és bonyodalmakhoz vezet –
összevonják, létrehozva a Bizottság alelnöke/külügyi és a biztonságpolitikai 
főképviselő posztját, aki a Külkapcsolatok Tanácsának elnökségét is ellátja, és 
képviseli az Uniót olyan kérdésekben, amelyekben közös állásponttal rendelkezik —
így biztosítva az Európai Unió külpolitikájának jobb összhangját;

 létrejön egy, a Bizottság és a Tanács tisztviselőiből és a nemzeti diplomáciai 
szolgálatokból álló egységes külügyi szolgálat, melyet a Tanács kizárólag a Bizottság 
jóváhagyása mellett és a Parlamenttel való konzultációt követően hozhat létre; a 
Bizottság mellett létrehozandó külügyi szolgálat élén a Bizottság 
alelnöke/főképviselő áll majd, és ezáltal koherensebbé válik az Unió külpolitikájának 
kidolgozása és végrehajtása;

 erősödik az Unió képessége, hogy közös struktúrákat alakítson ki a biztonság- és 
védelmi politika területén — többek között az által, hogy beillesztettek egy 
kölcsönös segítségnyújtási záradékot fegyveres támadás esetére —, miközben 
biztosítják a szükséges rugalmasságot, a tagállamok egymástól eltérő hozzáállásának 
figyelembe vétele érdekében;

f) tisztázódik a különbség a jogalkotási és végrehajtási eszközök között; és az átruházott jogi 
aktusok új meghatározása lehetővé teszi az Európai Unió jogalkotásának egyszerűsítését és 
ésszerűsítését;

g) a pillér-struktúra megszűnik, lehetővé téve, hogy az Európai Unió különböző tevékenységi 
területein egyszerűsített mechanizmusokkal és eszközökkel, egységesen intézkedjenek, noha 
e területeken a kül- és biztonságpolitika sajátos jellege különleges eljárásokat igényel;

h) a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén a fellépésekre nagyra törőbb célok és 
hatékonyabb eljárások keretében kerül sor — felhagyva a különálló kormányközi eszközök 
és eljárások igénybevételével —, és lehetővé válik bírósági felülvizsgálatuk is, ami 
kézzelfogható fejlődést ígér az igazságszolgáltatási, a biztonsági és bevándorlási 
kérdésekben;

i) egyértelműbb meghatározásra kerülnek az Európai Unió céljai és hatáskörei az alábbi 
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területeken: éghajlatváltozás, a gyermekek jogai, európai szomszédsági politika, 
humanitárius segítségnyújtás, energiaügy (beleértve a Szerződésben a tagállamok között e 
területen érvényesülő szolidaritásra vonatkozó záradékot), világűr, turizmus, sport, 
népegészségügy és polgári védelem; a közös kereskedelempolitikát az Unió kizárólagos 
hatásköreként határozzák meg;

j) számos egyéb ügyben lehetségessé válik a döntéshozatal hatékonyabb módszereinek 
alkalmazása, ha van rá politikai akarat;

k) nagyobb mozgástér áll rendelkezésre a rugalmas megállapodásokra, amikor nem minden 
tagállam hajlandó vagy képes bizonyos politikákat egyidejűleg átültetni;

Aggodalmak

6. tisztában van a széles körben kinyilvánított sajnálkozással amiatt, hogy a franciaországi és a 
hollandiai népszavazást követően a 27 tagállam közötti új megállapodás létrejötte érdekében az 
alábbiak váltak szükségessé:

 el kellett vetni az alkotmányozás elvét és bizonyos jellemzőit, például a polgárok és a 
tagállamok akaratán alapuló Unió fogalmát, az egységes és strukturált szöveget, a 
jogalkotási eszközök egyértelműbb elnevezését, az európai zászló és himnusz szerződésbe 
foglalását, és a „főképviselő” helyett a „külügyminiszter” cím használatát;

 el kellett halasztani az új Szerződés fontos elemeinek végrehajtását, például a Tanács új 
szavazati rendszerének (amelyhez a szavazás elhalasztásához kapcsolódó, „ioanninai-
kompromisszum” néven ismert különös rendelkezések járulnak) hatálybalépését, valamint 
egyes hatásköri területeken a korlátozó mechanizmusoknak a rendes jogalkotási eljárásba 
„vészfékként” való beépítését;

 a bizonyos tagállamokra vonatkozó különleges intézkedéseket be kellett építeni a 
Szerződésbe, például két tagállam részvételének lehetőségét (opt-in) biztosító 
megállapodások kiterjesztése a rendőri és a büntetőjogi együttműködésre, a Chartának két 
tagállam nemzeti jogára vonatkozó hatályát korlátozó jegyzőkönyv, valamint egy
tagállamnak a degresszív arányosság elvétől eltérően a Parlamentben biztosított további 
hely;

 módosítani kellett a Szerződés egyes részeinek vagy a jegyzőkönyveknek és a 
nyilatkozatoknak a megfogalmazását, amelyek így indokolatlanul negatív hangnembe 
csaptak át, ami az Európai Unióval és intézményeivel szembeni bizalmatlanság érzését kelti, 
és kedvezőtlen jelzés a nyilvánosság felé;

Következtetések

7. jóváhagyja a Szerződést, és hangsúlyozza, hogy 2009. január 1-i hatálybalépéséhez szükséges, 
hogy az Európai Unió valamennyi tagállama kellő időben ratifikálja;

8. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés szilárd és tartós keret, amely lehetőséget biztosít az 
Európai Unió további fejlődésére a jövőben;

9. tudatában van annak, hogy egy módosító szerződés szükségszerűen kevésbé érthető és 
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olvasható, mint egy egységes szerkezetű; következésképpen kéri, hogy haladéktalanul tegyék 
közzé a Lisszaboni Szerződés által felülvizsgált Szerződések egységes szerkezetbe foglalt 
változatát, amely révén érthetőbb formában áll majd a polgárok rendelkezésére az Európai 
Unió alapító szövege;

10. megismétli kérését, hogy a jóhiszemű együttműködés elvével összhangban az EU 
intézményeinek és a nemzeti hatóságoknak is minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük, 
hogy az európai polgárok világos és tárgyilagos tájékoztatást kapjanak a Szerződés tartalmáról;

11. utasítja illetékes bizottságát, hogy készítse elő az eljárási szabályzatának szükséges 
módosításaikat, és mérje fel, milyen további végrehajtási intézkedésekre lehet szükség;

o

o     o

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az Alkotmányügyi Bizottság jelentését 
a tagállamok nemzeti parlamentjeinek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európa jövőjével 
foglalkozó konvent egykori tagjainak, továbbá biztosítsa, hogy a Parlament szolgálatai —
beleértve az információs irodákat is — adjanak mindenre kiterjedő tájékoztatást a 
Parlamentnek a Szerződéssel kapcsolatos álláspontjáról.



PE423.766 76/377 DV\779820HU.doc

HU



Jelentés a Parlament új szerepéről és kötelezettségeiről a Lisszaboni Szerződés fényében 
(2008/2063(INI)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést 
módosító, 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt szerződésre (Lisszaboni Szerződés),

– tekintettel az Egységes Európai Okmánnyal és a Maastrichti, az Amszterdami és a Nizzai 
Szerződéssel módosított, az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre,

– tekintettel az Európai Unió 2007. december 12-i Alapjogi Chartájára1,

– tekintettel az Európai Unió jövőjéről szóló, 2001. december 15-i laekeni nyilatkozatra2,

– tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló, 2004. október 29-én Rómában aláírt 
szerződésre,

– tekintettel az Unió alkotmányozási folyamatának ütemtervéről szóló, 2007. június 7-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a kormányközi konferencia (IGC) összehívásáról szóló, 2007. július 11-i 
állásfoglalására,4

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési 
Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi 
Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0145/2009),

1. Új politikák

1.1. Új célkitűzések és horizontális záradékok
                                               
1Az Európai Unió 2000. december 7-én elfogadott és 2007. december 12-én, Strasbourgban kihirdetett 

Alapjogi Chartája.
2Laekeni Európai Tanács, nyilatkozat az Európai Unió jövőjéről, SN 273/01, 2001.12.15.
3HL C 125. E, 2008.5.22., 215. o.
4Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0328.
5Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0055.
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1. üdvözli, hogy a Szerződés kötelező érvényűvé teszi az Alapjogi Chartát, és üdvözli az összes 
uniós polgárra és lakosra nézve megállapított jogok, szabadságok és alapelvek elismerését; 
hangsúlyozza, hogy a Parlament eltökélten biztosítani fogja a Charta teljes körű tiszteletben 
tartását;

2. üdvözli a képviseleten és részvételen alapuló demokrácia megerősítését, amely többek között az 
úgynevezett „polgári kezdeményezés” bevezetéséből fakad (a Lisszaboni Szerződéssel 
módosított EU-Szerződés 11. cikke (EUSz)), amely jelentős számú tagállam legalább egymillió 
uniós polgára számára lehetővé teszi, hogy a Bizottságtól jogi aktusra irányuló javaslat 
benyújtását kérje;

3. üdvözli, hogy a környezetvédelem kiemelt helyet kapott az összes uniós politikában, és az 
Európai Unió működéséről szóló – a Lisszaboni Szerződés által módosított – szerződés 
(EUMSz) 191. cikke kifejezett említést tesz az éghajlatváltozás elleni nemzetközi szintű 
küzdelemről; hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek továbbra is arra kell ösztönöznie az Európai 
Uniót, hogy vállaljon vezető szerepet az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés elleni 
küzdelemmel kapcsolatos összes politikában;

4. üdvözli, hogy az EUMSz a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
felépítését az alapvető jogok, valamint az Európai Unióban és tagállamaiban meglévő alapvető 
jogok és jogrend védelméhez köti (az EUMSz 67. cikke);

5. tudomásul veszi különösen a „magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi 
haladást célul kitűző szociális” piacgazdaság létrehozását, „amely a környezet minőségének 
magas fokú védelmével és javításával párosul” (az EUSz 3. cikkének (3) bekezdése), amely 
ezáltal a belső piac megvalósításának célját más célkitűzésekkel köti össze;

6. elégedetten állapítja meg, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség az Unió értékei (az EUSz 2. 
cikke) és céljai (az EUSz 3. cikke (3) bekezdése) között szerepel;

7. üdvözli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 208. cikkének (1) 
bekezdése előírja, hogy az „Unió és a tagállamok fejlesztési együttműködési politikái 
kiegészítik és erősítik egymást”, míg az EK-Szerződés jelenleg hatályos 177. cikkének (1) 
bekezdése szerint „A Közösségnek a fejlesztési együttműködés terén folytatott politikája […] 
kiegészíti a tagállamok által folytatott politikákat”; hangsúlyozza hogy az Unió ezáltal nagyobb 
szerepet fog betölteni a politikák meghatározására vonatkozó kezdeményezések terén, ami az 
adományozók jobb koordinációjához és a munka jobb megosztásához, valamint „a szegénység 
mérséklésére, idővel pedig annak felszámolására” irányuló segítségnyújtás nagyobb 
hatékonyságához vezet a millenneumi fejlesztési célkitűzések keretében, de egyúttal a 
Parlament felelősségének növekedésével is jár;

8. úgy véli, hogy a területi kohézió felvétele az Unió céljai közé (az EUSz 3. cikke) kiegészíti a 
gazdasági és a társadalmi kohézió célkitűzését, és az e területekre vonatkozó jogalapok 
bevezetése növelni fogja a Parlament illetékességét a fő uniós politikák területi hatásának 
értékelése terén; elégedetten állapítja meg, hogy az EUMSz 349. és 355. cikke megerősíti a 
legkülső régiók különleges státuszát;

9. üdvözli a foglalkoztatás magas szintjére, a szociális védelemre, a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemre, valamint a közoktatás, a szakképzés és az emberi egészség védelmének magas 
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szintjére, a megkülönböztetés elleni küzdelemre és a környezetvédelemre vonatkozó 
horizontális rendelkezések bevezetését, amelyek az európai uniós politikák kialakításának 
alapját képező általános elvekként működnek majd (az EUMSz 9., 10. és 11. cikke);

10. üdvözli emellett azt is, hogy a fogyasztóvédelmet mint a többi kidolgozandó és megvalósítandó 
uniós politikában is érvényesülő, több területet átfogó feladatként megerősítették, és mint ilyen, 
az EUMSZ 12. cikke alapján már sokkal előkelőbb helyet foglal el;

11. üdvözli az EUMSz 122. cikkében foglalt szolidaritási záradékot, amelynek értelmében a Tanács 
határozhat megfelelő intézkedésekről, ha az egyes termékekkel való ellátásban – ideértve 
különösképpen az energia területét – súlyos nehézségek merülnek fel;

12. üdvözli, hogy az EUMSz 214. cikke a humanitárius segítségnyújtást teljes értékű uniós 
politikaként ismeri el; álláspontja szerint az EUMSz ötödik rész III. címének 1. (fejlesztési 
együttműködés) és 3. fejezete (humanitárius segítségnyújtás) egyértelmű jogalapot biztosít a 
rendes jogalkotási eljárás hatálya alá tartozó fejlesztési és humanitárius segítségnyújtáshoz;

13. üdvözli ezenfelül az Európai Unió hatáskörének megerősítését a polgári védelem területén, hogy 
harmadik országokban eseti segítségnyújtást és katasztrófaenyhítést biztosítson (az EUMSz 214. 
cikke); 

1.2. Új jogalapok

14. hangsúlyozza, hogy az Unió külső fellépésének a Lisszaboni Szerződés értelmében történő 
kiszélesítése – beleértve a külpolitikával kapcsolatos területeket érintő új jogalapok és eszközök 
biztosítását (külső fellépés és közös kül- és biztonságpolitika (KKBP)/közös biztonság- és 
védelempolitika) – új intézményközi egyensúlyt tesz szükségessé, amely a Parlament számára 
megfelelő demokratikus ellenőrzést biztosít;

15. üdvözli, hogy az energiával kapcsolatos kérdések az EUMSz harmadik részében a különálló 
XXI. cím hatálya alá tartoznak, és az e területre vonatkozó intézkedések így jogalappal 
rendelkeznek (az EUMSz 194. cikke); megállapítja azonban, hogy bár általános szabályként a 
rendes jogalkotási eljárást fogják követni, az energiaszerkezettel kapcsolatos döntések a 
tagállamok hatáskörében maradnak, míg az e területet érintő fiskális intézkedésekhez továbbra 
is csupán az Európai Parlamenttel folytatott konzultációra lesz szükség;

16. elégedetten veszi tudomásul az Unió általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatos 
közös értékeit, és üdvözli az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtására irányadó 
elvek és feltételek meghatározását a rendes jogalkotási eljárás keretében lehetővé tévő jogalapot 
(az EUMSz 14. cikke és az általános érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyv);

17. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés által a közös kereskedelempolitika (KKP) terén 
bevezetett változások (az EUMSz 206. és 207. cikke) általánosan hozzájárulnak demokratikus 
legitimitásának és hatékonyságának növeléséhez, különösen a rendes jogalkotási eljárás és a 
valamennyi megállapodásra vonatkozó hozzájárulás követelményének bevezetésével; 
megállapítja, hogy a KKP alá tartozó valamennyi kérdés az Unió kizárólagos hatáskörébe fog 
kerülni, amelynek eredményeképpen a továbbiakban nem lesznek a Bizottság és a tagállamok 
által egyaránt megkötött vegyes kereskedelmi megállapodások;

18. elégedettségének ad hangot az európai űrpolitikára vonatkozó rendelkezés beillesztésével 
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kapcsolatban (az EUMSz 189. cikke), és üdvözli a Parlamentnek és a Tanácsnak adott azon 
lehetőséget, hogy a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadja az európai űrprogram 
kidolgozásához szükséges intézkedéseket; mindazonáltal úgy véli, hogy az említett cikkben 
szereplő megfogalmazás, „a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
bármilyen összehangolásának kizárása” akadályozhatja a közös európai űrpolitika végrehajtását;

19. rámutat arra, hogy a Lisszaboni Szerződés új jogalapot tartalmaz, amely a szellemi 
tulajdonjogok védelme tekintetében az együttdöntést írja elő (az EUMSz 118. cikke);

20. üdvözli az ifjúságpolitika területére vonatkozó uniós intézkedések hatályának kibővítését, 
ösztönözve a fiatalok részvételét Európa demokratikus életében (az EUMSz 165. cikke);

21. üdvözli az EUMSz 298. cikkében rögzített új jogalapot, amely előírja, hogy „feladataik ellátása 
során az Unió intézményei, szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független európai 
igazgatásra támaszkodnak”, mivel ez biztosítja az Unió igazgatási eljárására irányadó rendelet 
alapját;

22. üdvözli az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások megelőzése és leküzdése terén hozott uniós 
intézkedések elfogadására vonatkozó jogalap megerősítését (az EUMSz 325. cikke); kiemeli, 
hogy a Lisszaboni Szerződés révén hatályát veszti az EK-Szerződés jelenlegi 280. cikkében 
foglalt azon rendelkezés, amely szerint az ilyen „intézkedések nem érintik sem a nemzeti 
büntetőjog alkalmazását, sem a nemzeti igazságszolgáltatást”.

23. rámutat arra, hogy a Szerződés polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködéssel kapcsolatos új rendelkezései közé tartozik a bírák, ügyészek és az 
igazságszolgáltatási alkalmazottak képzésének támogatását szolgáló intézkedések elfogadásának 
jogalapja (az EUMSz 81. és 82. cikke);

24. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés az Európai Ügyészség létrehozásának lehetőségéről 
is rendelkezik az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények leküzdése érdekében (az 
EUMSz 86. cikke);

25. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés az Európai Unió belső és külső célkitűzéseinek keretében 
kötelező érvényű rendelkezéseket vezet be a gyermekjogok védelmére (az EUSz 3. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, illetve (5) bekezdése);

26. üdvözli, hogy az idegenforgalom új címként bekerült a Lisszaboni Szerződésbe (az EUMSz 
195. cikke), előírván, hogy az Unió kiegészíti a tagállamok idegenforgalmi ágazatra vonatkozó 
intézkedéseit; ezenfelül üdvözli azt a rendelkezést, hogy az e cím alá tartozó jogalkotási 
javaslatok elfogadására a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó;

27. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a sportot azon területek között szerepelteti, amelyek 
tekintetében jogalapot állapítottak meg (az EUMSz 165. cikke); különösen hangsúlyozza, hogy 
az Unió végre intézkedéseket hozhat a sport és különösen európai dimenziójának fejlesztése 
érdekében, és a többi európai politika végrehajtása során kellőképpen figyelembe veheti a sport 
különleges jellegét;

2. A Parlament új hatáskörei

2.1. Új együttdöntési hatáskörök
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28. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a Parlament együttdöntési hatásköreinek kibővítésével 
számottevően meg fogja erősíteni az Európai Unió demokratikus legitimitását;

29. üdvözli, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget teljes 
mértékben beépítették az EUMSz-be (67–89. cikk), hivatalosan megszüntetve a harmadik 
pillért; üdvözli, hogy a polgári igazságszolgáltatási, menedékjogi, bevándorlási és 
vízumpolitikák, valamint a büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi 
együttműködés területére a rendes jogalkotási eljárás fog vonatkozni;

30. úgy véli, hogy a rendes jogalkotási eljárás bevezetése a közös agrárpolitika (KAP) területén 
javítja az Európai Unió demokratikus elszámoltathatóságát, mivel az Európai Parlament a 
Tanáccsal megegyező feltételek mellett társjogalkotói minőségben fog működni; hangsúlyozza, 
hogy az EUMSz 43. cikkének (2) bekezdése szerint a mezőgazdaság területére vonatkozó 
összes jogszabályra az együttdöntés lesz alkalmazandó, és hogy ez különösen a mezőgazdaság 
területére vonatkozó négy fő horizontális jogszabályt (az egységes közös piacszervezést, a 
közvetlen kifizetésekről szóló rendeletet, a vidékfejlesztésről szóló rendeletet és a KAP 
finanszírozását) érinti majd; ezenfelül rámutat arra, hogy a minőségről, a biogazdálkodásról és a 
támogatásról szóló jogszabályok szintén az EUMSz 43. cikke (2) bekezdésének hatálya alá 
fognak tartozni;

31. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ. 43. cikkének (3) bekezdése értelmében a Tanácsra ruházott, 
intézkedések elfogadására szóló bármely hatáskör a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően 
egy, az EUMSZ. 43. cikkének (2) bekezdése szerinti jogalkotási aktus előzetes jóváhagyásának 
függvénye, amely aktus meghatározza a Tanácsra ruházott hatáskörökkel járó feltételeket és 
korlátozásokat; úgy véli, hogy az EUMSZ. 43. cikkének (3) bekezdése nem szolgáltat jogalapot 
vagy olyan önálló hatáskört, amely lehetővé tenné a közös agrárpolitika területén jelenleg 
hatályban lévő tanácsi jogi aktusok bármelyikének elfogadását vagy módosítását; kéri a 
Tanácsot, hogy a Parlamenttel folytatott előzetes konzultáció hiányában tartózkodjék az 
EUMSZ. 43. cikkének (3) bekezdésében említett intézkedések bármelyikének elfogadásától;

32. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés mélyreható változásokat vezet be a közös halászati 
politikára (KHP) vonatkozó döntéshozatali rendszerben és ennek elszámoltathatóságát is 
javítani fogja; üdvözli, hogy a Parlament és a Tanács fogja megállapítani – a rendes jogalkotási 
eljárás keretében – a KHP célkitűzéseinek megvalósításához szükséges szabályokat (az EUMSz 
43. cikkének (2) bekezdése); e tekintetben úgy véli, hogy a fogási lehetőségek meghatározásán 
és a kvóták elosztásán kívül az éves rendeletben hivatalosan szerepeltetett bármely témára – így 
például a technikai intézkedésekre vagy a halászati erőkifejtésre – és a regionális halászati 
szervezetek keretében elfogadott megállapodások beépítésére a rendes jogalkotási eljárásnak 
kell vonatkoznia, mivel ezek saját jogalappal rendelkeznek;

33. üdvözli a rendes jogalkotási eljárás bevezetését a többoldalú felügyeleti eljárásra vonatkozó 
részletes szabályok elfogadása tekintetében (az EUMSz 121. cikkének (6) bekezdése), ami 
erősítheti a gazdasági koordinációt;

34. úgy gondolja, hogy az Európai Központi Banknak (EKB) mint uniós szervnek az elismerése 
megnöveli azon felelősségét, hogy a monetáris politikára vonatkozó határozatairól beszámoljon; 
üdvözli, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az Európai Központi Bank 
Alapokmányának több rendelkezése a Parlamenttel a KBER és az EKB Alapokmányának 40. 
cikke (2) bekezdésével összhangban folytatott konzultációt követően módosítható; megerősíti, 
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hogy ez nem jelenti az EKB monetáris politikát illető függetlenségének csorbítását vagy a 
szerződésekben leszögezett prioritások megsértését;

35. úgy véli, hogy az EUMSz 182. cikke fejlődést jelent, mivel a benne foglalt többéves 
keretprogramra és az európai kutatási térség megvalósítására a rendes jogalkotási eljárás fog 
vonatkozni; megállapítja azonban, hogy az e cikkben említett egyedi programokat különleges 
jogalkotási eljárás révén fogják elfogadni, amihez pusztán az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációra van szükség (az EUMSz 182. cikkének (4) bekezdése);

36. üdvözli, hogy a strukturális alapok végrehajtása tekintetében a Lisszaboni Szerződés a 
Tanácséval egyenlő szerepet biztosít az Európai Parlament számára azáltal, hogy a jelenlegi 
hozzájárulási eljárást a rendes jogalkotási eljárás váltja fel; úgy véli, hogy ez a strukturális 
alapok tekintetében különösen a 2013 utáni időszakra nézve különösen jelentős, mivel fokozza 
az átláthatóságot és növeli ezen alapok elszámoltathatóságát a polgárokkal szemben;

37. megállapítja, hogy a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést tiltó 
jogszabályok különleges jogalkotási eljárás alá fognak tartozni, és ezekhez a Parlament 
egyetértésére lesz szükség (az EUMSz 19. cikke);

38. üdvözli, hogy a rendes jogalkotási eljárás fog vonatkozni az emberkereskedelem, különösen a 
nők és gyermekek kereskedelme, valamint a szexuális kizsákmányolás elleni küzdelmet 
szolgáló intézkedésekre (az EUMSz 79. cikkének (2) bekezdése és 83. cikkének (1) bekezdése);

39. üdvözli a minősített többséggel történő döntéshozatal kiterjesztését az oktatás területére, beleértve a 
sportot is (az EUMSz 165. cikkének (4) bekezdése);

40. üdvözli, hogy innentől kezdve az együttdöntés alkalmazandó az Európai Unió tisztviselőinek 
személyzeti szabályzatára (az EUMSz 336. cikke), mivel ez lehetővé fogja tenni a Parlament 
számára, hogy a Tanáccsal egyenlő feltételek mellett vegyen részt e szabályzat kiigazításában;

2.2. Új költségvetési hatáskörök

41. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés gyökeres fordulatot hoz az Unió pénzügyei terén, 
különösen az intézményközi kapcsolatok és a döntéshozatali folyamatok tekintetében;

42. rámutat arra, hogy a Tanácsnak és a Parlamentnek a saját források határain belül meg kell 
állapodnia a kiadás programozásáról, amely jogilag kötelezővé válik (az EUMSz 312. cikke); 
üdvözli, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak közösen kell elfogadnia a költségvetés egészét, a 
többéves pénzügyi keretnek megfelelően; üdvözli a kötelező és nem kötelező kiadások 
megkülönböztetésének megszüntetését (az EUMSz 314. cikke); üdvözli, hogy a költségvetési 
rendelet elfogadására a rendes jogalkotási eljárás fog vonatkozni (az EUMSz 322. cikke);

43. utal a Költségvetési Bizottság által kidolgozott, „a Lisszaboni Szerződésben szereplő újítások 
költségvetési hatásairól: intézményi vonatkozások és az Unió új hatáskörei” című jelentésre;

2.3. Új egyetértési eljárás
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44. üdvözli, hogy a minősített többséggel történő szavazás bevezetése, valamint az EUSz V. címe 
vagy az EUMSz alá tartozó meghatározott területen a rendes jogalkotási eljárás bevezetése 
tekintetében az egyszerűsített felülvizsgálati eljáráshoz a Parlament egyetértésére van szükség;

45. tudomásul veszi a tagállamok „kilépési záradékának” bevezetését (az EUSz 50. cikke); 
hangsúlyozza, hogy a valamely tagállam Unióból való kilépésének módját meghatározó 
megállapodás nem köthető meg, amíg a Parlament ki nem fejezte egyetértését;

46. üdvözli, hogy az Unió által aláírt nemzetközi megállapodások széles köréhez a Parlament 
egyetértésére van szükség; hangsúlyozza abbéli szándékát, hogy adott esetben felkéri a 
Tanácsot, hogy mindaddig ne kezdjen tárgyalásokat nemzetközi megállapodásokról, amíg a 
Parlament nem közölte az álláspontját, és tegye lehetővé a Parlament számára, hogy a felelős 
bizottság jelentése alapján a tárgyalások bármely szakaszában ajánlásokat fogadjon el, és ezeket 
a tárgyalások lezárása előtt figyelembe vegyék;

47. sürgeti, hogy a nem KKBP és a KKBP elemeket kombináló, bármely jövőbeli „vegyes” 
megállapodást rendes körülmények között a megállapodás fő tárgyához közvetlenül kapcsolódó 
egyetlen jogalap szerint kelljen kezelni; megállapítja, hogy a Parlamentnek joga lesz a 
konzultációhoz, kivéve, ha a megállapodás kizárólag a KKBP-hez kapcsolódik;

2.4. Új ellenőrzési hatáskörök

48. üdvözli, hogy a Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslata alapján az Európai Parlament 
fogja megválasztani, figyelembe véve az európai parlamenti választásokat; utal az 
Alkotmányügyi Bizottság által az intézményközi egyensúlyról készített jelentéstervezetre;

49. üdvözli, hogy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
kinevezése az Európai Parlament egyetértési szavazatától fog függeni, a Bizottság mint testület 
más tagjainak kinevezésével egyetemben, és ezért a Parlamenttel szemben elszámoltatható lesz;

50. üdvözli a Bíróság és a Törvényszék bíráinak és főtanácsnokainak kinevezésére vonatkozóan az 
EUMSz 255. cikkében előírt új eljárást, amely szerint a nemzeti kormányok határozathozatala 
előtt egy hét szakértőből álló testületnek – amelynek egyik tagját az Európai Parlament javasolja 
– kell véleményt adnia a jelöltek feladatuk ellátására való alkalmasságáról;

51. hangsúlyozza, hogy az európai külügyi szolgálatnak (EKSz) az EUSz 27. cikkének (3) 
bekezdése szerinti létrehozását illetően átláthatóságra és demokratikus ellenőrzésre van szükség, 
és emlékeztet az ennek létrehozásával kapcsolatos konzultációhoz való jogára; véleménye 
szerint az EKSz-nek igazgatási szempontból a Bizottságba kell betagozódnia;

52. nagyobb egyértelműséget vár az EU különleges képviselőire vonatkozó kritériumok, illetve 
kinevezésük és értékelésük vonatkozásában, beleértve feladataik meghatározását és célját, 
megbízatásuk időtartamát, valamint az Unió jövőbeli küldöttségeivel való koordinációt és 
kiegészítő jellegüket;

53. hangsúlyozza, hogy az Európai Védelmi Ügynökséget (EVÜ) és az általa végzett 
tevékenységeket illetően átláthatóságra és demokratikus ellenőrzésre van szükség, nevezetesen 
az EVÜ vezető tisztségviselője és az Európai Parlament illetékes bizottsága közötti rendszeres 
információcsere biztosítása révén;
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54. üdvözli az új konzultációs szerepét, amellyel a Parlament a KBER és az EKB Alapokmányának 
40. cikke (2) bekezdése szerint rendelkezni fog az EKB Kormányzótanácsa összetételének 
megváltoztatását illetően;

55. üdvözli, hogy az ügynökségekre, nevezetesen az Europolra és az Eurojustra fokozottabb 
parlamenti ellenőrzés fog vonatkozni (az EUMSz 85. és 88. cikke); ezért úgy véli, hogy a 
kutatási és technológiai fejlesztési közös vállalkozások felállítása (az EUMSZ 187. és 188. 
cikke) esetében a konzultációs eljárás fenntartása nem feltétlenül felel meg az ügynökségeket 
létrehozó uniós jogi aktus szellemének;

2.5. Új tájékoztatási jogok

56. felhívja az Európai Tanács elnökét, hogy folyamatosan, teljes körűen tájékoztassa a Parlamentet 
az Európai Tanács üléseinek előkészületeiről, és az ülések eredményeiről lehetőség szerint két 
munkanapon belül (szükség esetén külön parlamenti ülésen) számoljon be;

57. felhívja a Tanács rotációs rendszerű elnökségének elnökét, hogy tájékoztassa a Parlamentet az 
elnökségi programokról és a várt eredményekről;

58. sürgeti a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a 
Parlamenttel megfelelő módszerekről állapodjon meg arra nézve, hogy a Parlament az Unió 
külső fellépésével kapcsolatban teljes körű tájékoztatást kapjon és konzultáljanak vele, 
kellőképpen bevonva a Parlament minden olyan bizottságát, amely a főképviselő megbízatási 
körébe tartozó területekért felelős;

59. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi megállapodások megtárgyalása és megkötése tekintetében a 
Bizottságnak jogi kötelezettsége, hogy az EUMSz 218. cikkében említett, a Tanács által 
kinevezett különbizottsággal megegyező módon tájékoztassa a Parlamentet a tárgyalások
előrehaladásáról; kéri, hogy ezt a tájékoztatást ugyanolyan terjedelemben és ugyanakkor 
nyújtsák, ahogyan és amikor azt a Tanács fenti cikk szerinti illetékes bizottsága esetében teszik;

2.6. Új kezdeményezési jogok

60. üdvözli a Parlament új szerepét a Szerződések módosításának kezdeményezését illetően; ezzel a 
joggal élni fog, és új elképzeléseket fog előterjeszteni Európa jövőjével kapcsolatban, amikor az 
új kihívások ezt szükségessé teszik;

61. üdvözli, hogy a Parlamentnek kezdeményezési joga lesz a saját összetételére vonatkozó 
javaslatok terén, tiszteletben tartva a Szerződésekben rögzített elveket (az EUSz 14. cikke);

62. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés különleges jogalkotási eljárást vezet be a nem 
állandó vizsgálóbizottságok szabályait és hatásköreit megállapító rendelkezések elfogadására 
(az EUMSz 226. cikke);

3. Új eljárások

3.1. A nemzeti parlamentek által végzett ellenőrzés

63. üdvözli a nemzeti parlamentekre ruházott új jogokat, amelyek az Unió valamennyi jogszabályát 
illetően a szubszidiaritás elvének alkalmazására vonatkozó előzetes ellenőrzést szolgálják; 
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álláspontja szerint az európai politikák nemzeti parlamentek általi ellenőrzésének megerősítése 
az Unió tevékenységeivel kapcsolatos lakossági tudatosságot is növelni fogja;

64. hangsúlyozza, hogy a nemzeti parlamentek új előjogait a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésétől kezdődően teljes mértékben tiszteletben kell tartani;

65. üdvözli a helyi és regionális hatóságok kötelezettségvállalását a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásával kapcsolatban; tudomásul veszi a Régiók Bizottságának azon jogát, hogy 
keresetet indítson a Bíróság előtt, amennyiben úgy véli, hogy a szubszidiaritás elvének 
megsértésére került sor (a 2. jegyzőkönyv 8. cikkének (2) bekezdése);

3.2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

66. nagyra értékeli a jogi aktusokra és a normák hierarchiájára vonatkozó új rendelkezésekből 
fakadó javulásokat, különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktus létrehozását (az EUMSz 
290. cikke), amely lehetővé teszi a Bizottság felhatalmazását általános hatályú nem jogalkotási 
aktusok elfogadására, vagy valamely jogalkotási aktus nem alapvető rendelkezéseinek 
módosítására; rámutat arra, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak a jogalkotási aktusban 
kifejezetten meg kell határoznia a felhatalmazás céljait, tartalmát, hatályát és időtartamát;

67. külön üdvözli az EUMSZ. 290. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely előírja, 
hogy a Parlamentnek (és a Tanácsnak) joga legyen a hatáskör-átruházás visszavonására és az 
egyes felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ellen kifogások emelésére;

68. megállapítja, hogy az EUMSz nem határoz meg jogalapot a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó keretintézkedéshez; javasolja azonban, hogy az intézmények standard 
szövegről állapodjanak meg az ilyen felhatalmazások esetére, amelyet a Bizottság rendszeresen 
beilleszthetne a jogalkotási aktusok tervezetébe; hangsúlyozza, hogy ez megőrizné a jogalkotó 
szabadságát;

69. felkéri a Bizottságot annak tisztázására, hogy hogyan kívánja értelmezni a Lisszaboni 
Szerződést elfogadó kormányközi konferencia záróokmányához csatolt 39. nyilatkozatot, amely 
a pénzügyi szolgáltatások területén a szakértőkkel folytatott konzultációról szól, és hogyan 
kívánja alkalmazni ezt az értelmezést az EUMSz-ben szereplő, a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokról szóló rendelkezések mellett;

3.3. Végrehajtási aktusok

70. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályon kívül helyezi az EK-Szerződés jelenlegi, a 
végrehajtási hatáskörökről szóló 202. cikkét, és helyette az EUMSz 291. cikkében új eljárást –
„végrehajtási aktusok” – vezet be, amely lehetőségét nyújt arra, hogy végrehajtási hatásköröket 
ruházzanak a Bizottságra olyan esetekben, amikor „valamely kötelező erejű uniós jogi aktus 
végrehajtásának egységes feltételek szerint kell történnie”; 

71. megállapítja, hogy az EUMSz 291. cikkének (3) bekezdése előírja a Parlament és a Tanács 
számára, hogy előre elfogadja a végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzés0069 mechanizmusok szabályozását;

72. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés már nem tartalmaz a jelenlegi komitológiai eljárásra 
vonatkozó alapot, és hogy a hatálybalépéséig el nem fogadott, függőben levő jogalkotási 
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javaslatokat módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az EUMSz 290. és 291. 
cikkében szereplő követelményeknek;

73. véleménye szerint a kezdeti időszakra vonatkozóan a Tanáccsal lehetne egyeztetni időközi 
megoldásról, hogy egy esetleges jogi hiányosság eredményeként semmiféle akadály ne 
keletkezhessen, és hogy a jogalkotó az új szabályozást a Bizottság javaslatainak kellő 
figyelembevételét követően elfogadhassa;

4. Az átmeneti időszak prioritásai

74. felkéri a Bizottságot, hogy küldjön meg a társjogalkotóknak minden olyan, függőben levő 
javaslatot, amelyre új jogalapokat és megváltozott jogalkotási folyamatokat kell alkalmazni;

75. rámutat arra, hogy a Parlament fogja eldönteni, milyen álláspontot képvisel a rendes jogalkotási 
eljárás alá vont ügyekre vonatkozó konzultációs eljárások során már elfogadott véleményeket 
illetően, és ez korábbi álláspontjának megerősítését vagy új álláspont elfogadását vonhatja maga 
után; hangsúlyozza, hogy a véleményeknek a Parlament első olvasatban elfogadott 
álláspontjaként történő bármiféle megerősítéséről a Parlament kizárólag a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően szavazhat;

76. ragaszkodik ahhoz, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig a „harmadik pillérhez” 
tartozó, az alapvető jogokkal kapcsolatos dimenzióval rendelkező, még függőben lévő 
jogalkotási javaslatok elfogadását kizáró intézményközi megállapodást kössenek annak 
érdekében, hogy ezen ügyekben teljes körű igazságügyi ellenőrzést lehessen gyakorolni, míg az 
alapvető jogokra semmilyen vagy csak korlátozott hatással járó intézkedéseket a Szerződés 
hatálybalépése előtt is el lehetne fogadni;

5. Javaslatok

77. felhívja a többi intézményt, hogy folytassanak tárgyalásokat az alábbiakra kiterjedő 
intézményközi megállapodás érdekében:

a) az Európai Unió által 2009 után elérendő fő célkitűzések, pl. a három politikai intézmény 
között a 2009-ben kezdődő parlamenti és bizottsági ciklusra vonatkozó munkaprogramról szóló 
keretmegállapodás formájában;

b) az annak érdekében elfogadandó végrehajtási intézkedések, hogy az új Szerződés sikerrel 
járjon az intézmények és az uniós polgárok számára;

78. kéri, hogy tegyék naprakésszé a Parlament és a Tanács közötti intézményközi megállapodást, 
amely meghatározza a külpolitikai intézkedésekre vonatkozó munkakapcsolataikat, beleértve a 
bizalmas információk az EUSz 14. és 36. cikke és az EUMSz 295. cikke alapján való 
megosztását;

79. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyék fontolóra egy új intézményközi megállapodás 
megtárgyalását a Parlamenttel, amely a Parlament számára a nemzetközi megállapodások 
megkötéséhez vezető valamennyi szakaszban biztosítja részvételének lényegi meghatározását;

80. a többéves pénzügyi keretre (az EUMSz 312. cikke) és a költségvetési rendeletre (az EUMSz 
322. cikke) vonatkozó új rendelkezésekre figyelemmel kéri, hogy vizsgálják felül a 
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költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 
intézményközi megállapodást;

81. úgy véli, hogy minden szükséges lépést meg kell tenni az európai információs és 
kommunikációs politika létrehozásához, és a három intézmény által a kommunikációról tett 
közös politikai nyilatkozatot az e cél elérése felé tett első lépésnek tekinti;

82. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul terjesszen elő kezdeményezést a „polgári 
kezdeményezés” végrehajtására, egyértelmű, egyszerű és felhasználóbarát feltételeket állapítva 
meg e polgári jog gyakorlásához; utal az Alkotmányügyi Bíróság által a „polgári 
kezdeményezésről” készített jelentéstervezetre;

83. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el rendeleteket az EUMSz hatékony igazgatásról szóló 
298. cikkének végrehajtására, amely választ fog adni a Parlament és az Európai Ombudsman 
régóta elhangzott, az európai igazgatásra irányadó, közös igazgatási jogi rendszerre vonatkozó 
felhívására;

84. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy az Európai Fejlesztési Alapot 
bevonják az Unió költségvetésébe, aminek köszönhetően erősödik az uniós fejlesztési politika 
jelentős részének demokratikus legitimitása; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a 
2008/2009-es félidős értékelés alkalmával tegyék meg az Európai Unió költségvetése 
szempontjából szükséges lépéseket;

85. az Unió nemzetközi szervezetekben betöltött státuszának sürgős felülvizsgálatát és 
megerősítését ajánlja, amint a Lisszaboni Szerződés hatályba lép és az Unió lép az Európai 
Közösségek helyébe;

86. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy állapodjon meg a Parlamenttel az elfogadott 
jogszabályok és az Alapjogi Charta, illetve a Szerződésekben szereplő – például a 
megkülönböztetés megelőzésére, a menedékkérők védelmére, az átláthatóság javítására, az 
adatvédelemre, a kisebbségi jogokra, valamint az áldozatok és gyanúsítottak jogaira vonatkozó 
politikákat illető – szabályok közötti következetességet biztosító stratégiáról;

87. arra kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy járuljanak hozzá az európai és nemzeti hatóságok 
közötti kapcsolatok javításához, különösen a jogalkotási és igazságügyi területen;

88. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsa a hatékony közös energiapolitika 
kialakítását, melynek célja az uniós tagállamok energiapiacainak hatékony összehangolása és e 
piacok fejlesztése, valamint – az energiaellátás forrásaira és útvonalaira összpontosítva – külső 
szempontok integrálása;

89. felhívja a Tanácsot, hogy a Parlamenttel együtt mérlegelje, milyen módon lehetne kihasználni 
az EUMSz 127. cikkének (6) bekezdésében szereplő rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az Európai Központi Bankra „a hitelintézetek és – a biztosítóintézetek kivételével – az 
egyéb pénzügyi szervezetek prudenciális felügyeletére” vonatkozóan külön feladatokat 
ruházzanak át;

90. vállalja, hogy belső szervezetét a Szerződés által újonnan ráruházott feladatkörök gyakorlásának 
optimalizálása és ésszerűsítése céljából átalakítja;



DV\779820HU.doc 87/377 PE423.766

HU

°

° °

91. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok nemzeti parlamentjeinek.
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Jelentés a Lisszaboni Szerződés fényében az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
közötti kapcsolatok fejlődéséről (2008/2120(INI)) - Elmar Brok jelentése1

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésre, különösen az Európai  Unióról szóló szerződés 12. cikkére,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvre, különösen annak 9. cikkére,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvre,

– tekintettel az európai integráció folyamán az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek 
közötti kapcsolatokról szóló 2002. február 7-i állásfoglalásra2,

– tekintettel a közösségi ügyekben a kormányok és parlamentek közötti kapcsolatokról szóló, 
2003. január 27-i iránymutatásokra (útmutató jellegű minimumszabványok) (a „koppenhágai 
parlamenti iránymutatások”) 3, amelyeket az Európai Unió parlamentjei közösségi és európai 
ügyekkel foglalkozó bizottságainak XXVIII. konferenciáján (COSAC) fogadtak el,

– tekintettel az Európai Unióban a parlamentek közötti együttműködésről szóló, 2008. június 21-i 
iránymutatásokra4,

– tekintettel az XL COSAC 2008. november 4-i párizsi ülésének következtetéseire, különösen 
annak 1. pontjára,– tekintettel az ír parlament „Írország jövője az Európai Unióban” 
elnevezésű albizottságának 2008. novemberi jelentésére, és különösen az összefoglalás 29–37. 
bekezdésére, amelyben széles körűen szorgalmazzák a nemzeti kormányok mint a Tanács tagjai 
fölötti parlamenti ellenőrzés megerősítését,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0133/2009),

                                               
1 Ez a jelentés plenáris ülésen nem került megvitatásra és szavazásra, ezért az alábbi szöveg az AFCO 

bizottság szavazásának eredményét tükrözi.
2 Az Alkotmányügyi Bizottság A5-0023/2002 sz. jelentése (a Napolitano jelentés) alapján elfogadva (HL C 

284 E, 2002.11.21, 322. o.).
3 HL C 154., 2003.7.2., 1. o.
4 Az Európai Unió parlamenti elnökei konferenciájának 2008. június 20–21-i, lisszaboni ülésén elfogadott felülvizsgált 
változat.
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A. mivel az Európai Parlament által a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatok tárgyában 
elfogadott legújabb állásfoglalás 2002-re nyúlik vissza, és ezért itt az idő az újraértékelésre,

B. mivel a polgárokat uniós szinten közvetlenül képviselik az Európai Parlamentben, a 
tagállamokat pedig a Tanácsban a kormányaik képviselik, amelyeket a nemzeti parlamentjeik 
demokratikusan felelősségre vonhatnak (lásd az EU-Szerződés 10. cikke (2) bekezdését a 
Lisszaboni Szerződésben szereplő változatban); az Európai Unió szükséges parlamentárissá 
tételének ezért két pilléren kell nyugodnia: egyrészt az Európai Parlament jogköreinek 
kibővítésén az Unió valamennyi határozata tekintetében, másrészt pedig a nemzeti parlamentek 
jogköreinek erősítésén mindenkori kormányaik vonatkozásában,

C. mivel az Európai Konvent keretében kiváló együttműködés jött létre a nemzeti parlamenti 
képviselők és az európai parlamenti képviselők között, illetve ezek és a csatlakozó országok 
parlamenti képviselői között,

D. mivel a mérlegelési időszakban bizonyos témák tekintetében a parlamentek konferenciájának 
megtartása jó gyakorlatnak bizonyult, következésképpen ezzel a gyakorlattal egy új konvent 
összehívásánál vagy hasonló alkalmakkor is élni lehetne,

E. mivel az elmúlt évek során javultak és sokoldalúbbá váltak az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közötti kapcsolatok, és egyre növekvő számú tevékenységre kerül sor mind a teljes 
parlamentek szintjén, mind pedig a parlamenti bizottságok szintjén,

F. mivel a kapcsolatok jövőbeni alakulásának figyelembe kell vennie a különféle létező 
gyakorlatok előnyeit és hátrányait,

G. mivel a Lisszaboni Szerződés keretében a nemzeti parlamenteknek – különösen a 
szubszidiaritás elvére tekintettel – adott új hatáskörök arra ösztönzik a parlamenteket, hogy 
korai szakaszban bekapcsolódjanak az uniós szintű politikák megfogalmazásának folyamatába,

H. mivel a parlamentek közötti együttműködés valamennyi formájának összhangban kell lennie két 
alapvető elvvel: a fokozott hatékonyság és a parlamenti demokratizálás elvével,

I. mivel az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek elsődleges feladata és funkciója a 
jogalkotási döntéshozatalban való részvétel és a politikai döntések ellenőrzése nemzeti, illetve 
európai szinten; mivel ez nem teszi feleslegessé a közjó érdekében folytatott szoros 
együttműködést, különösen az uniós jog nemzeti jogba való átültetésének vonatkozásában,

J. mivel célszerű politikai iránymutatásokat kidolgozni, amelyek alapján az Európai Parlament 
képviselői és szervei meghatározhatják a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatokkal és a 
Lisszaboni Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásával 
összefüggő jövőbeni fellépést,

A Lisszaboni Szerződés hozzájárulása a kapcsolatok fejlődéséhez

1. üdvözli a Lisszaboni Szerződés – mint a Parlament egyik szerződése – alapján a nemzeti 
parlamenteket megillető kötelezettségeket és jogokat, amelyek növelik ezek szerepét az Európai 
Unió politikai folyamataiban; úgy véli, hogy ezek a jogok három kategóriára bonthatók:

Tájékoztatás az alábbiakról:
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– a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség vonatkozásában 
folytatott politikák értékelése;

– a Belbiztonsági Állandó Bizottság eljárásai;

– a Szerződések módosítására irányuló javaslatok;

– uniós tagság iránti kérelmek;

– a Szerződés egyszerűsített felülvizsgálatai (hat hónappal korábban);

– a Szerződést kiegészítő intézkedésekre irányuló javaslatok;

Aktív részvétel az alábbiakban:

– az Unió megfelelő működése (általános rendelkezés);

– az Europol és az Eurojust Európai Parlamenttel közös ellenőrzése;

– a Szerződés változásaival foglalkozó konventek;

Tiltakozások az alábbiak ellen:

– a szubszidiaritás elvének nem megfelelő jogszabályok, a „sárga lap” és a „narancssárga lap” 
eljárásán keresztül;

– a Szerződés egyszerűsített eljárás keretében végrehajtott változtatásai;

– igazságügyi együttműködési intézkedések polgárjogi ügyekben (családjog);

– a szubszidiaritás elvének megsértése, kereset benyújtásával a Bíróságnál (ha a nemzeti jog 
megengedi);

Jelenlegi kapcsolatok

2. elégedettséggel állapítja meg, hogy az elmúlt években kedvezően fejlődtek kapcsolatai a 
nemzeti parlamentekkel és a nemzeti parlamenti képviselőkkel – azonban ez még mindig nem 
éri el a megfelelő szintet – , különösen a közös tevékenységek következő formáin keresztül:

– közös parlamenti ülések valamelyik bizottság hatáskörén túlmutató horizontális 
kérdésekben;

– rendszeres vegyesbizottsági ülések félévente legalább kétszer;

– eseti parlamentközi ülések bizottsági szinten az Európai Parlament vagy a Tanács elnöki 
tisztjét betöltő tagállam parlamentjének kezdeményezésére;

– parlamentközi ülések a bizottsági elnökök szintjén;

– együttműködés a parlamenti elnökök szintjén az Európai Unió parlamenti elnökeinek 
konferenciáján belül;
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– a nemzeti parlamenti képviselők látogatásai az Európai Parlamentbe a megfelelő 
szakbizottságok ülésein való részvétel céljából;

– az európai szintű politikai csoportokon és pártokon belüli ülések, amelyeken a valamennyi 
tagállamból érkező politikusok találkoznak az Európai Parlament képviselőivel;

Jövőbeni kapcsolatok

3. véleménye szerint ki kell dolgozni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti, a 
jogalkotást megelőző és azt követő párbeszéd új formáit;

4. ösztönzi a nemzeti parlamenteket azon erőfeszítéseik fokozására, amelyek a nemzeti kormányok 
elszámoltatására irányulnak az uniós pénzeszközök elköltésének irányítása tekintetében; felkéri 
a nemzeti parlamenteket, hogy ellenőrizzék a nemzeti hatásvizsgálatok minőségét, valamint azt, 
hogy a nemzeti kormányok hogyan ültetik át az uniós jogszabályokat a nemzeti jogba és 
nemzeti, regionális és politikai szinten hogyan hajtják végre az uniós politikákat és 
finanszírozási programokat; kéri a nemzeti parlamenteket, hogy szigorúan kövessék nyomon a 
lisszaboni napirend nemzeti cselekvési terveiről szóló jelentéstételt;

5. helyénvalónak tartja, hogy támogatást nyújtson a nemzeti parlamenteknek a jogszabály-
tervezetek általuk történő ellenőrzésében azoknak az uniós törvényhozók általi mérlegelése 
előtt, valamint a kormányaik hatékony ellenőrzésében a Tanácsban folytatott tevékenységeik 
során;

6. kijelenti, hogy a megfelelő szakbizottságok rendszeres kétoldalú vegyesbizottsági ülései és az 
Európai Parlament meghívása alapján tartott, bizottsági szintű, eseti parlamentközi ülések 
lehetővé teszik, hogy az aktuális vagy tervbe vett jogszabályokkal és politikai 
kezdeményezésekkel kapcsolatban korai szakaszban párbeszédre kerüljön sor, és ezeket ezért 
fenn kell tartani, és módszeresen a megfelelő bizottságok állandó hálózatává kell fejleszteni; 
úgy véli, hogy ezeket az üléseket eseti kétoldalú bizottsági ülések előzhetik meg vagy 
követhetik, amelyek a sajátos nemzeti problémákkal foglalkozhatnak; úgy véli továbbá, hogy a 
bizottsági elnökök konferenciáját meg lehetne bízni azzal, hogy a nemzeti parlamentekkel 
együttműködve kidolgozzanak és koordináljanak egy, a szakbizottságok tevékenységére 
irányuló programot;

7. megállapítja, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szakbizottsági elnökeinek 
ülései – mint például a Külügyi Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság és az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság elnökeinek ülései – a résztvevők korlátozott száma miatt az 
információ-megosztás és a véleménycsere eszközeiként is szolgálnak;

8. az a véleménye, hogy a fent említettektől különböző együttműködési formák hatékonyan 
hozzájárulhatnának az európai politikai térség megteremtéséhez, és ezeket tovább kell 
fejleszteni, és változatosabbá kell tenni;

9. ebben az összefüggésben a nemzeti parlamentek szintjén üdvözölné az olyan újításokat, mint 
például ha feljogosítanák az európai parlamenti képviselőket arra, hogy évente egyszer felkérés 
alapján felszólaljanak a nemzeti parlamentek plenáris ülésein, hogy tanácsadói szerepben részt 
vegyenek az európai ügyekkel foglalkozó bizottságok ülésein, hogy részt vegyenek a 
szakbizottsági üléseken, ha ezek az Európai Unió vonatkozó jogszabályait vitatják meg, vagy 
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hogy tanácsadói szerepben részt vegyenek a vonatkozó politikai csoportok ülésein;

10. ajánlja, hogy a szakbizottságok a nemzeti parlamentek megfelelő bizottságaival, az európai 
parlamenti előadókkal, valamint a nemzeti parlamentekben lévő tárgyalófeleikkel együtt 
tartandó ülések megszervezésére megfelelő költségvetést kapjanak, és ajánlja annak a 
lehetőségnek a megvizsgálását, hogy megteremtsék a nemzeti parlamenti és az európai 
parlamenti szakbizottságok előadói közötti videokonferenciák technikai feltételeit;

11. úgy véli, hogy a nemzeti parlamenteknek a Lisszaboni Szerződésben előírt, a szubszidiaritás 
elvének való megfeleléssel kapcsolatos megnövekedett hatáskörei lehetővé fogják tenni az 
európai jogalkotás korai szakaszban való befolyásolását és ellenőrzését, és hozzá fognak járulni 
az EU szintjén a jobb jogalkotáshoz, valamint a jogszabályok jobb koherenciájához;

12. kijelenti, hogy a nemzeti parlamentek első alkalommal kaptak olyan meghatározott szerepet 
európai uniós ügyekben, amely elkülönül nemzeti kormányuk szerepétől, hozzájárul a szigorúbb 
demokratikus ellenőrzéshez, és közelebb viszi az Uniót a polgárokhoz; 

13. emlékeztet arra, hogy a nemzeti parlamenteknek mindenekelőtt a vonatkozó alkotmányos 
szabályokkal és jogszabályokkal összhangban kell ellenőrzést gyakorolniuk a nemzeti 
kormányok felett;

14. kiemeli, hogy a nemzeti parlamentek az európai jog átültetésének fontos szereplői, és hogy 
nagyon fontos lenne egy mechanizmus létrehozása e terület legjobb gyakorlatainak 
kicserélésére;

15. ezzel összefüggésben megállapítja, hogy az információk parlamentek közötti cseréjére szolgáló 
elektronikus platform, az IPEX honlap1létrehozása nagy előrelépést jelent, mivel az EU 
dokumentumainak nemzeti parlamenti, illetve európai parlamenti szinten történő ellenőrzésére 
és adott esetben azoknak a nemzeti jogba való, nemzeti parlamentek általi átültetésére valós 
időben kerülhet sor; ezért szükségesnek tartja ennek az Európai Parlament által technikailag 
létrehozott és irányított rendszernek a megfelelő finanszírozását;

16. tervbe veszi a nemzeti parlamentek és a Bizottság közötti, jogalkotás előtti párbeszéd 
módszeresebb nyomon követését (az úgynevezett „Barroso-kezdeményezés”) annak érdekében, 
hogy a jogalkotási folyamat korai szakaszában tájékoztatást kapjon a nemzeti parlamentek 
álláspontjáról; felszólítja a nemzeti parlamenteket, hogy az ennek keretében benyújtott 
álláspontokat ezzel egyidejűleg az Európai Parlament részére is juttassák el;

17. üdvözli azokat az eredményeket, amelyeket az utóbbi években értek el az Európai Parlament és 
a nemzeti parlamentek közötti együttműködés fejlesztése tekintetében a külpolitika, a biztonság 
és a védelem területén;

18. elismeri, hogy a nemzeti parlamentek fontos szerepet játszanak a közös kül- és 
biztonságpolitikáról (KKBP) és európai biztonsági és védelmi politikáról (EBVP) folytatott 
nemzeti viták szereplőinek tájékoztatásában;

19. megismétli a KKBP-re és az EBVP-re vonatkozó pénzügyi intézkedések nem megfelelő 
                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange (EU Interparlamentáris Elektronikus Információcsere), 

hivatalosan 2006 júliusától működik.
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parlamenti elszámoltathatóságával kapcsolatos aggodalmait, továbbá megállapítja, hogy ebből 
kifolyólag javítani kell az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést 
az ilyen politikák valamennyi vonatkozása demokratikus ellenőrzésének elérése érdekében1;

20. az összehangoltság és a hatékonyság, valamint a kettős munkavégzés elkerülése érdekében kéri 
a Nyugat-európai Unió (NYEU) Parlamenti Közgyűlésének feloszlatását, amint a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével a NYEU teljes mértékben és végérvényesen az Európai Unió 
részévé válik;

A COSAC szerepe

21. az a véleménye, hogy a COSAC jövőbeni politikai szerepét az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közötti szoros együttműködésben kell majd meghatározni, és hogy a COSAC-nak 
az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött 
szerepéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban továbbra is elsősorban a nemzeti kormányok 
ellenőrzésével kapcsolatos általános politikai kérdésekkel és legjobb gyakorlatokkal összefüggő 
információcsere és vita fórumának kell maradnia2; úgy véli, hogy az információknak és a 
vitának másodsorban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térséggel 
összefüggő jogalkotási tevékenységekre és a szubszidiaritás elvének európai uniós szinten 
történő tiszteletben tartására kell összpontosulnia;

22. határozott szándéka, hogy teljes mértékben betölti szerepét, teljesíti feladatait a COSAC 
működésével kapcsolatban, és továbbra is technikai támogatást nyújt a COSAC titkárságának és 
a nemzeti parlamentek képviselőinek;

23. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek COSAC-on belüli 
tevékenységeinek kiegészítő jellegűeknek kell lenniük, és ezeket kívülről nem szabad 
töredezetté tenni vagy ezekkel visszaélni;

24. úgy véli, hogy szakbizottságait erőteljesebben be kell vonni a COSAC üléseinek előkészítésébe 
és az ottani képviseletbe; úgy véli, hogy küldöttségét az Alkotmányügyi Bizottság elnökének 
kell vezetnie, és ennek a kérdéses COSAC-ülés napirendjén szereplő pontokkal foglalkozó 
szakbizottságok elnökeiből és előadóiból kell állnia; kívánatosnak tartja, hogy az elnökök 
konferenciáját, illetve a képviselőket minden ülés után tájékoztassák a COSAC-ülések 
lefolyásáról és eredményeiről;

25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a 

pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.) és az Európai Unióról szóló szerződés 28. cikkének (3) 
bekezdése.

2 Lásd a kormányok és parlamentek közötti, közösségi ügyekkel összefüggő kapcsolatokra vonatkozó fent 
említett iránymutatásokat (útmutató jellegű minimumszabványok).
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Jelentés a Lisszaboni Szerződés hatásáról az Európai Unió intézményi egyensúlyának 
fejlődésére (2008/2073(INI)) - Jean-Luc Dehaene jelentése1

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Elnökök Értekezlete 2008. március 6-i határozatára,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
módosításáról szóló Lisszaboni Szerződésre, amelyet 2007. december 13-án írták alá2 ,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Tanács 2008. december 11-i és12-i következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-
0142/2009),

A. mivel a Lisszaboni Szerződés megszilárdítja az Unió intézményi egyensúlyát, abban az 
értelemben, hogy megerősíti valamennyi politikai intézmény alapvető funkcióit, ezáltal erősítve 
az intézményi keretrendszerben betöltött szerepeiket, amelyben az intézmények közötti 
együttműködés az Unió integrációs folyamata sikerének kulcsfontosságú eleme,

B. mivel a Lisszaboni Szerződés a korábbi „közösségi módszert” kiigazítva és megerősítve „uniós 
módszerré” alakítja, amelynek lényege az alábbi:

– az Európai Tanács határozza meg az általános politikai irányokat és prioritásokat,

– a Bizottság előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek érdekében megteszi a megfelelő 
kezdeményezéseket,

– az Európai Parlament és a Tanács közösen látják el a jogalkotási és költségvetési feladatokat 
a Bizottság javaslatai alapján,

C. mivel a Lisszaboni Szerződés az Uniónak ezt a különleges döntéshozatali módszerét terjeszti ki 
a jogalkotási és költségvetési feladatok újabb területeire,

D. mivel a Lisszaboni Szerződés rendelkezik arról, hogy az Európai Tanács egyhangúlag és az 
Európai Parlament egyetértésével a minősített többségi szavazást és a rendes jogalkotási eljárást 
kiterjeszthesse, ezáltal megerősítve az uniós módszert,

E. mivel – bár a Lisszaboni Szerződés célja az Európai Tanács elnökségének és a Tanács 
összetartozásának egyszerűsítése és fokozása – az Európai Tanács különálló elnöksége és a 

                                               
1 Ez a jelentés plenáris ülésen nem került megvitatásra és szavazásra, ezért az alábbi szöveg az AFCO 

bizottság szavazásának eredményét tükrözi.
2 HL C 306., 2007.12.17., 1. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0055.
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Külügyi Tanács (valamint az Eurogroup) együttélése a Tanács más formációinak elnökségét 
jellemző rotációs rendszer fenntartásával együtt kezdetben valószínűleg bonyolultabbá teszik az 
Unió működését,

F. mivel a nemek közötti egyenlőség elvéből az következik, hogy az Európai Unió legfontosabb 
politikai pozícióiba való kinevezési eljárások során tiszteletben tartják a nők és férfiak 
közszereplői tisztségekben való egyenlő képviseletét,

G. mivel a Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó új eljárás szükségessé teszi a választási 
eredmények átgondolását, valamint az Európai Tanács és az Európai Parlament képviselői 
közötti megfelelő konzultációkat, mielőtt az Európai Tanács elnökjelöltet állítana,

H. mivel a döntéshozatali eljárással kapcsolatos intézményközi együttműködés megszervezése 
kulcsfontosságú lesz az uniós tevékenység sikere szempontjából,

I. mivel a Lisszaboni Szerződés elismeri a többéves stratégiai és az éves működési programokat az 
intézmények közötti kiegyensúlyozott viszony és a döntéshozatali eljárások hatékony 
végrehajtásának biztosítása érdekében, és hangsúlyozza a Bizottság fő programozási feladatok 
kezdeményezőjeként való fellépését,

J. mivel a jelenlegi hétéves pénzügyi programozás azt jelenti, hogy az Európai Parlament és a 
Bizottság a teljes jogalkotási ciklus és mandátumuk ideje alatt időnként nem hozhatnak majd 
alapvető politikai és pénzügyi döntéseket az elődjeik által elfogadott és a mandátumuk végéig 
tartó keret határai közé szorítva, erre azonban megoldást jelenthet a Parlament és a Bizottság 
mandátumával egybeeső ötéves pénzügyi programozás Lisszaboni Szerződés által kínált 
lehetősége,

K. mivel a Lisszaboni Szerződés egy új és átfogó megközelítést vezet be az Unió külpolitikája felé 
– jóllehet a döntéshozatali eljárások külön mechanizmusaival a közös kül- és 
biztonságpolitikához (KKBP) kapcsolódó ügyek vonatkozásában –, valamint egy különleges 
külső szolgálat támogatásával létrehozza a Bizottság alelnöke (főképviselő) kettős posztját, 
amely ezen új és integrált megközelítés működőképessé tételének kulcsfontosságú tényezője;

L. mivel a Lisszaboni Szerződés bevezeti az Unió külső képviseletének új rendszerét, amelyről 
különböző szinteken lényegében az Európai Tanács elnöke, a Bizottság elnöke és a Bizottság 
alelnöke (főképviselő) gondoskodnak, és amely alapos összehangolást és szoros együttműködést 
kíván az e képviseletekért felelős különböző felek között a hatáskörök káros összeütközéseinek 
és a feladatvégzés fölösleges megkettőzésének elkerülése érdekében,

M. mivel az Európai Tanács 2008. december 11–12-i ülésén egyetértett abban, hogy a Lisszaboni 
Szerződés év végéig történő hatálybalépése esetén megtenné a szükséges jogi intézkedéseket a 
Bizottság jelenlegi összetételének – tagállamonként egy tag – megőrzése érdekében,

Általános értékelés

1. üdvözli a Lisszaboni Szerződésben foglalt intézményi újításokat, amelyek egy megújult és 
megerősített intézményi egyensúly feltételeit teremtik meg az Unióban, hatékonyabb, nyitottabb 
és demokratikusabb működést lehetővé téve az intézmények számára, és képessé téve az Uniót 
arra, hogy a polgárok elvárásaihoz közelebb álló, jobb eredményeket érjen el, és hogy a 
nemzetközi életben betöltött globális szerepét kiteljesíthesse;
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2. hangsúlyozza, hogy valamennyi intézmény fő feladatai támogatást élveznek, lehetővé téve, 
hogy mindegyikük hatékonyabb módon fejleszthesse szerepét, ugyanakkor figyelmeztet arra, 
hogy az új intézményi keret megköveteli, hogy minden egyes intézmény részt vegyen a többi 
intézménnyel folytatott állandó együttműködésben annak érdekében, hogy előremutató 
eredményeket érhessenek el az Unió egésze számára;

A döntéshozatal különleges, az intézményközi egyensúly alapjául szolgáló „uniós módszerének” 
megerősítése

3. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a „közösség módszer” lényeges elemeit, így a Bizottság 
kezdeményezési, valamint az Európai Parlament és a Tanács közös döntéshozatali jogát 
megtartja és megerősíti, abban az értelemben, hogy:

– az Európai Tanács olyan intézménnyé válik, amelynek az Unió irányvonalának 
meghatározásában és az Unió ösztönzésében betöltött különleges szerepe megerősödik, 
meghatározva az Unió stratégiai célkitűzéseit és prioritásait, de nem beleavatkozva az Unió 
jogalkotási és költségvetési jogköreinek rendes gyakorlásába;

– a Bizottságnak, az európai tevékenységek előmozdítójának szerepe megerősödik, és ezáltal 
biztossá válik, hogy a jogalkotási kezdeményezésre vonatkozó monopóliuma, nevezetesen a 
költségvetési eljárásban, érintetlen marad (sőt megerősödik).

– az Európai Parlamentnek mint a jogalkotó hatóság egyik ágának hatásköre növekszik, mivel 
a rendes jogalkotási eljárás (ahogyan a jelenlegi együttdöntési eljárást hívják majd) általános 
szabállyá válik (hacsak az alapszerződések ki nem kötik különleges jogalkotási eljárás 
alkalmazását), amelyet az európai jogalkotás csaknem valamennyi területére, így a bel- és 
igazságügyre is kiterjesztenek;

– a Tanácsnak mint a jogalkotó hatóság másik ágának szerepe is megőrződik és megerősítést 
nyer – néhány fontos területen hangsúlyozottabb szereppel – különösen annak 
eredményeként, hogy a Lisszaboni Szerződés tisztázza, hogy az Európai Tanács nem láthat 
el jogalkotási feladatokat;

– az új költségvetési eljárás ugyancsak a közös döntéshozatali eljárásra fog épülni az Európai 
Parlament és a Tanács azonos mértékű részvétele mellett, és lefedi majd a kiadások 
valamennyi típusát, valamint az Európai Parlament és a Tanács a többéves pénzügyi keretről 
is közösen határoznak majd, mindkét esetben a Bizottság kezdeményezésére;

– a jogalkotási és a felhatalmazáson alapuló aktusok közötti különbségtétel, valamint a 
Bizottság különleges végrehajtó szerepének elismerése a jogalkotói hatóság két ágának 
egyenlő mértékű ellenőrzése mellett javítani fogják az európai jogalkotás minőségét; az 
Európai Parlament új szerepet játszik a hatáskörök Bizottságra történő átruházásában, 
valamint a felhatalmazáson alapuló aktusok kapcsán betöltött felügyeletben; tekintettel 
az Unió szerződésalkotói jogkörére, a Bizottságnak a tárgyalások levezetésére vonatkozó 
képességet illető szerepe (a Bizottság alelnökével (főképviselő) szoros együttműködésben) 
elismerést nyert, és az Európai Parlament beleegyezése lesz szükséges ahhoz, hogy a Tanács 
szinte valamennyi nemzetközi megállapodást megköthesse;

4. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés meghatározza, hogy az Európai Tanács egyhangúlag és az 
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Európai Parlament beleegyezésével újabb területekre terjesztheti ki a minősített többséggel 
történő döntéshozatalt és a rendes jogalkotási eljárást, feltéve hogy a nemzeti parlamenteknek 
nem lesz ellenvetésük;

5. hangsúlyozza, hogy ezek az „áthidaló” záradékok egészében véve az „uniós módszer” 
legszélesebb körben való alkalmazása felé mutató valódi trendről tesznek tanúságot, és 
következésképpen kéri az Európai Tanácsot, hogy a lehető legnagyobb mértékben használja ki 
ezeket a szerződés által nyújtott lehetőségeket;

6. fenntartja, hogy a Lisszaboni Szerződés által bevezetett valamennyi intézményi és eljárási újítás 
a különböző eljárásokban részt vevő intézmények szoros és állandó együttműködését kívánja, a 
szerződésben meghatározott új mechanizmusok, különösen az intézményközi megállapodások 
által nyújtott előnyök teljes mértékű kihasználásával;

Az Európai Parlament

7. határozottan üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés teljes mértékben elismeri az Európai 
Parlamentet mint az Unió jogalkotó és költségvetési hatósága két ágának egyikét, miközben az 
Unió működése szempontjából lényeges számos politikai döntés meghozatalában betöltött 
szerepét is elismeri, valamint politikai ellenőrzéssel kapcsolatos funkcióját is megerősíti, sőt 
kisebb mértékben, de kiterjeszti a KKBP-re is;

8. hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament szerepének elismerése a többi intézmény teljes körű 
együttműködését kívánja, nevezetesen a tekintetben, hogy a Parlamentet kellő időben ellátják 
azon feladatai teljesítéséhez szükséges dokumentumokkal, amelyeket a Tanáccsal egyenrangú 
félként végez, valamint annak biztosítása kapcsán, hogy ugyanazon feltételek mellett vehessen 
részt a más intézményekben tartott illetékes munkacsoportokban és üléseken, mint a 
döntéshozatali eljárás többi szereplője; kéri a három intézményt, hogy tűzzék ki célul az ezen 
területek legjobb gyakorlatainak megteremtésére irányuló intézményközi megállapodások 
létrehozását a kölcsönös együttműködés javítására;

9. fenntartja, hogy az Európai Parlamentnek magának kell végrehajtania a szükséges belső 
reformokat annak érdekében, hogy felépítését, eljárásait és munkamódszereit az új 
hatáskörökhöz, valamint a Lisszaboni Szerződésből eredő megerősített programozási 
követelményekhez és az intézményközi együttműködéshez igazítsa1; érdeklődéssel várja a 
parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport következtetéseit, és emlékeztet arra, hogy 
illetékes bizottsága jelenleg munkálkodik Eljárási Szabályzatának átdolgozásán, hogy azt a 
Lisszaboni Szerződéshez igazítsa2;

10. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a szerződések felülvizsgálatára vonatkozó 
kezdeményezési jogot kiterjeszti az Európai Parlamentre, elismeri, hogy a Parlamentnek joga 
van a konventben való részvételre, és hogy a Parlament beleegyezésére van szükség abban az 
esetben, ha az Európai Tanács úgy véli, hogy semmi sem indokolja a konvent összehívását; úgy 
véli, hogy ez az elismerés amellett szól, hogy tiszteletben tartsák az Európai Parlamentnek a 

                                               
1 A Jo Leinen által előterjesztett jelentéstervezet a Parlament új szerepéről és a Lisszaboni Szerződés 

végrehajtásával kapcsolatos felelősségeiről (PE 407.780 v02-00).
2 A Richard Corbett által készített jelentéstervezet a Parlament eljárási szabályzatának általános 

felülvizsgálatáról (PE 405.935 v03-00).
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kormányközi konferencián (IGC) való teljes mértékű részvételéhez való jogát, amely a 
Bizottságéhoz hasonló feltételek mellett valósul meg; úgy véli, hogy a korábbi két kormányközi 
konferencia tapasztalataira építve az intézményközi megállapodás a jövőben meghatározhatná a 
kormányközi konferencia megszervezésének irányvonalait, nevezetesen az Európai Parlament 
részvételével és az átláthatósággal kapcsolatos kérdéseket illetően;

11. figyelembe veszi az átmeneti intézkedéseket az Európai Parlament összetétele tekintetében; úgy 
véli, hogy ezen intézkedések végrehajtása megkívánja az elsődleges jog módosítását; felkéri a 
tagállamokat, hogy hozzák meg a szükséges jogi intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2009 
júniusában előzetesen megválaszthassanak még 18 képviselőt, hogy ők a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépéséig megfigyelőként részt vehessenek az Európai Parlament ülésein; emlékeztet 
arra ugyanakkor, hogy ezek a képviselők teljes hatáskörrel egy megállapodás szerinti időpont 
után, az elsődleges jogban véghezvitt módosítások ratifikációjának befejeztével rendelkeznek; 
emlékezteti a Tanácsot, hogy a Parlament az Európai Parlament összetétele tekintetében a 
Lisszaboni Szerződés értelmében (EUSz. 14. cikke (2) bekezdése) értelmében fontos 
kezdeményezési és jóváhagyási jogokat nyer, amelyeket maradéktalanul érvényesíteni is kíván;

Az Európai Tanács szerepe

12. úgy véli, hogy az Európai Tanács teljes jogú és független, a szerződésekben egyértelműen 
megfogalmazott konkrét hatáskörökkel rendelkező intézményként való hivatalos elismerése azt 
is jelenti, hogy az Európai Tanács szerepkörében újra hangsúlyos szerepet kap a szükséges 
politikai lendület biztosításának és az uniós tevékenységek általános irányai és célkitűzései 
meghatározásának alapvető feladata;

13. ugyancsak üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés hangsúlyozza az Európai Tanácsnak a 
szerződések felülvizsgálatában, valamint az Unió politikai élete számára alapvető fontossággal 
bíró, – így például a legfontosabb politikai posztokra történő kinevezésekről, a különböző 
döntéshozatali eljárások kapcsán létrejövő politikai blokádok feloldásáról és a rugalmassági 
mechanizmusok alkalmazásáról szóló – bizonyos döntések során betöltött kulcsfontosságú 
szerepét, amely döntéseket az Európai Tanács részvételével vagy maga az Európai Tanács fogad 
el;

14. hangsúlyozza, hogy az Európai Tanácsnak különleges vezető szerepet kell játszania a külső 
fellépésekben, különösen a KKBP-t illetően, amelyek során létfontosságúak a Tanács azon 
feladatai, amelyek a stratégiai érdekek, a célkitűzések és az adott külpolitika általános 
iránymutatásainak meghatározására vonatkoznak; hangsúlyozza ezzel összefüggésben annak 
szükségességét, hogy a Tanácsot, a Bizottság elnökét és a Bizottság alelnökét (főképviselő)
fokozott mértékben vonják be az Európai Tanács munkájának előkészítésébe ezen a területen;

15. fenntartja, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti intézményközi 
együttműködés javításának szükségessége azoknak a feltételeknek a tökéletesítése mellett szól, 
amelyeknek megfelelően vesz részt az Európai Parlament elnöke az Európai Tanáccsal 
folytatott vitákban, és amelyekkel a két intézmény közötti kapcsolatokról szóló politikai 
megállapodásban lehetne foglalkozni; úgy véli, hogy hasznos lenne, ha az Európai Tanács belső 
eljárási szabályzatában hasonlóképpen formálissá tenné e feltételeket;

Az Európai Tanács elnökségének állandósítása
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16. üdvözli az Európai Tanács hosszú távra szóló, állandó elnöki tisztségének létrehozását, ami 
elősegíti annak biztosítását, hogy az intézmény munkája és ezáltal az uniós fellépések nagyobb 
folytonosságot, hatékonyságot és következetességet mutassanak; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Tanács elnökének kinevezésére a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után mielőbb sort kell 
keríteni, hogy fenntartható legyen az újonnan megválasztott Parlament és az új Bizottság 
mandátumának ideje közötti kapcsolat;

17. hangsúlyozza az Európai Tanács elnökének az Unió intézményi életében betöltendő lényeges 
szerepét, amelyet nem mint az Európai Unió, hanem az Európai Tanács elnöke töltene be, 
akinek feladata a Tanács munkájának előbbre vitele, a munka előkészítésének és 
folyamatosságának biztosítása, a tagok közötti egyetértés előmozdítása, jelentések készítése az 
Európai Parlament számára, valamint az Unió külső képviselete a KKBP-vel kapcsolatban 
tanácsi szinten és a Bizottság alelnöke (főképviselő) szerepeinek sérelme nélkül;

18. emlékeztet arra, hogy az Európai Tanács üléseinek előkészítését és munkájának folyamatosságát 
az Európai Tanács elnökének kell biztosítania a Bizottság elnökével együttműködésben és az 
Általános Ügyek Tanácsa munkájára alapozva, amely feltételezi az Európai Tanács elnökének 
és az Általános Ügyek Tanácsa elnökségének kapcsolatba kerülését és szoros együttműködését;

19. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy lényeges az Európai Tanács elnöke és a Bizottság elnöke, a 
rotációs elven működő elnökség, és – az Unió KKBP-t illető ügyeinek külső képviselete 
tekintetében – a Bizottság alelnöke (főképviselő) közötti kiegyensúlyozott és együttműködő 
kapcsolat megléte;

20. emlékeztet arra, hogy bár a Lisszaboni Szerződés szerint az Európai Tanácsot a Tanács 
Főtitkárságának kell segítenie, az Európai Tanács egyedi kiadásait a költségvetés elkülönített 
részében kell meghatározni, amely ugyancsak tartalmazza az Európai Tanács elnökére – akit a 
saját kabinetjének kell segítenie – vonatkozó, méltányos feltételek mellett létrehozott egyedi 
allokációkat;

A Tanács

21. üdvözli azokat a lépéseket, amelyeket a Lisszaboni Szerződés tesz azért, hogy a Tanácsot a 
jogalkotó és költségvetési hatóság második ágának tekintse, amely – noha néhány területen 
nagyobb befolyással bírva – az Európai Parlamenttel osztja meg a döntéshozatali feladatok 
legnagyobb részét egy olyan intézményi rendszerben, amely egy kétkamarás parlamentáris 
logika alapján folyamatosan jött létre;

22. hangsúlyozza az Általános Ügyek Tanácsának és így elnökének a Lisszaboni Szerződés által 
biztosított fontos szerepét, a különböző tanácsi formációk munkája összehangoltságának és 
folyamatosságának, valamint az Európai Tanács – elnökével és a Bizottság elnökével 
együttműködésben folytatott – munkája előkészítésének és folyamatosságának biztosítására;

23. hangsúlyozza, hogy a Tanács a KKBP előkészítésében, meghatározásában és végrehajtásában 
játszott különleges szerepe megkívánja az Általános Ügyek Tanácsának elnöke és a Külügyi 
Tanács elnöki tisztét betöltő bizottsági alelnök (főképviselő), valamint azok és az Európai 
Tanács elnöke közötti fokozott együttműködést;

24. kifejezi meggyőződését, hogy az Általános Ügyek Tanácsa és a Külügyi Tanács szerepének 
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Lisszaboni Szerződés általi elkülönítése e két tanácsi formáció különböző összetételét teszi 
szükségessé, különösen azért, mert a Lisszaboni Szerződés által módosított szerződésekben 
foglalt, az Unió külkapcsolataira vonatkozó tágabb értelmezés egyre inkább korlátozza a kettős 
mandátum meglétét mindkét tanácsi formációban; ezért véleménye szerint kívánatos, hogy a 
Külügyi Tanács miniszterei elsődlegesen a Külügyi Tanács tevékenységeire összpontosítsanak;

25. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy szükséges lehet, hogy a tanácsi elnökséget betöltő tagállam 
miniszterelnöke/államfője személyesen elnököljön az Általános Ügyek Tanácsában és biztosítsa 
megfelelő működését, mivel az Általános Ügyek Tanácsa felelős a különböző tanácsi formációk 
összehangolásáért, és ez dönt a prioritásokról és azoknak a konfliktusoknak a megoldásáról, 
amelyeket jelenleg túl gyorsan az Európai Tanács elé visznek;

26. felismeri a különböző tanácsi formációk közötti együttműködéssel kapcsolatos nehézségeket, 
amelyek az elnökség új rendszeréből következnek, és hangsúlyozza ezen kockázatok 
elkerülésére tekintettel az „új” 18 hónapos állandósult „trojkák” (három elnökségből álló 
csoport) fontosságát, amelyek a különböző tanácsi formációk (kivéve a Külügyi Tanács és az 
Eurogroup) és a COREPER elnökségi tisztjein osztoznak annak érdekében, hogy biztosítsák a 
Tanács egésze munkájának koherenciáját, összehangoltságát és folytonosságát, valamint az 
Európai Parlamenttel hozott közös határozat alapján a jogalkotási és költségvetési eljárások 
zökkenőmentes lebonyolításához szükséges intézményközi együttműködést;

27. alapvető fontosságúnak tartja, hogy a trojkák közös mandátumuk révén intenzív és állandó 
együttműködést alakítsanak ki; hangsúlyozza valamennyi 18 hónapos trojka közös operatív 
programjának fontosságát az Unió működése szempontjából, ahogyan azt ezen állásfoglalás 
(51) bekezdése is kifejti; felhívja a trojkákat, hogy közös mandátumuk kezdetén mutassák be a 
Parlament plenáris ülésén közös operatív programjukat, amely tartalmazza jogalkotási 
tanácskozásaik ütemezésére vonatkozó javaslataikat;

28. úgy véli, hogy a tanácsi elnökséget betöltő tagállam miniszterelnöke/államfője kulcsfontosságú 
szerepet játszik az elnökségi csoportok kohéziójának és a különböző tanácsi formációk 
kohéziójának megteremtésében, valamint az Európai Tanáccsal való, a Tanács munkájának 
előkészítését és folytonosságát illető szükséges együttműködés biztosításában;

29. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a tanácsi elnökséget betöltő tagállam 
miniszterelnökének/államfőjének az Európai Parlamenttel folytatott, az elnökség 
tevékenységeivel kapcsolatos párbeszéd kitüntetett résztvevőjének kell lennie; úgy véli, hogy fel 
kell kérni a Parlament plenáris ülésén való felszólalásra, ahol előadja az elnökségi 
tevékenységek programját, összesíti a hathónapos időszak alatt elért eredményeket, valamint 
vitára bocsáthat bármely, az elnökségi mandátum alatt felmerülő lényeges politikai kérdést;

30. hangsúlyozza, hogy az Unió fejlődésének jelenlegi szakaszában továbbra is a biztonságot és a 
védelmet érintő kérdések képezik a KKBP szerves részét, és úgy véli, hogy mint ilyeneknek a 
Külügyi Tanács hatáskörén belül kell maradniuk, amelyet adott esetben a védelmi miniszterek 
részvételével a Bizottság alelnöke (főképviselő) elnököl;

A Bizottság

31. üdvözli a Bizottság mint az uniós tevékenységeket az alábbiak révén előmozdító „motor” 
nélkülözhetetlen szerepének megerősítését:
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– a jogalkotás-kezdeményezési hatáskörének kvázi-monopóliumának elismerése, amelyet a 
KKBP mellett az Unió valamennyi tevékenységi területére kiterjesztenek, és amelyet 
különösen a pénzügyi témák kapcsán erősítenek meg;

– a jogalkotó és költségvetési hatóság két ága közötti megállapodást elősegítő szerepének 
erősítése;

– az Unió „végrehajtójaként” betöltött szerepének erősítése minden olyan esetben, amikor az 
európai uniós jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtásához közös megközelítésre van 
szükség; a Tanács kizárólag KKBP-val kapcsolatos ügyekben tölt be ilyen szerepet és csak 
jogszabályokban meghatározott, megfelelően indokolt esetekben;

32. üdvözli továbbá az elnöki pozíció biztosok kollégiumán belüli megerősödését, különös 
tekintettel a biztosok elnökkel szembeni intézményi elszámoltathatóságára és a Bizottság belső 
szerveződésére, mely megteremti a Bizottságnak az elnök általi vezetéséhez szükséges 
feltételeket és megerősíti a Bizottság kohézióját; úgy véli, hogy ezt a megerősödést fokozni 
lehet az államfők vagy a kormányzatok közti megállapodás – amely a tagállamonként egy 
bizottsági tag rendszerének megőrzésére irányul – tekintetében;

A Bizottság elnökének megválasztása

33. hangsúlyozza, hogy a Bizottság elnökének az Európai Tanács javaslatára történő, az Európai 
Parlament általi megválasztása határozott politikai jelleget ad az elnök kinevezésének;

34. kiemeli, hogy e kinevezési mód fokozza majd a Bizottság elnökének demokratikus legitimitását 
és megerősíti a pozícióját mind a Bizottságon belül (a többi biztossal meglévő belső kapcsolatait 
illetően), mind általánosságban az intézményközi kapcsolatok terén;

35. úgy véli, hogy a Bizottság elnökének e megerősített legitimitása a Bizottság egészének előnyére 
is válik azáltal, hogy megerősíti azt a képességét, hogy az általános európai érdek független 
előmozdítójaként lépjen fel, valamint az európai szintű fellépés hajtóerejeként működjön;

36. ebben az összefüggésben emlékeztet arra, hogy az a tény, hogy az Európai Tanács minősített 
többséggel jelöltet javasolhat a Bizottság elnöki posztjára, és hogy e jelölt Európai Parlament 
általi kiválasztásához az Európai Parlament tagjai többségének szavazata szükséges, további 
ösztönzőt jelent a folyamatban részt vevő valamennyi fél számára , hogy megteremtsék a 
folyamat sikeréhez szükséges párbeszédet;

37. emlékeztet arra, hogy az Európai Tanácsot köti a Lisszaboni Szerződés, hogy „vegye 
figyelembe az európai parlamenti választásokat” és a jelölt kiválasztása előtt „tartson megfelelő 
konzultációkat”, melyek nem hivatalos kapcsolatokat jelentenek a két intézmény között; 
emlékeztet arra is, hogy a Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia
záróokmányához csatolt 11. sz. nyilatkozat1 ebben az összefüggésben az Európai Parlament és 
az Európai Tanács képviselői közötti „legmegfelelőbbnek tekintett keretek közötti 
konzultációk” megtartására szólít fel;

38. javasolja, hogy az Európai Tanács bízza meg elnökét (egyedül vagy küldöttséggel) a 
konzultációk lefolytatásával, és hogy az Európai Tanács elnöke konzultáljon az Európai 

                                               
1 Az Európai Unióról szóló Szerződés 17. cikke (6) és (7) bekezdéséről szóló 11. sz. nyilatkozat.
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Parlament elnökével az Európai Parlamenten belüli képviselőcsoportok valamennyi vezetőjének 
– akiket lehetőség szerint az európai politikai pártok vezetői (vagy küldöttségei) kísérnek –
részvételével tartandó szükséges ülések megszervezése céljából, és ezt követően az Európai 
Tanács elnöke tegyen jelentést az Európai Tanácsnak;

Kinevezési eljárás

39. úgy véli, hogy az Európai Tanács, illetve a Bizottság elnöki tisztségének, valamint a Bizottság 
alelnöki (főképviselő) posztjának betöltésére felkért személyek kiválasztásakor elsősorban a 
jelölteknek a feladat szempontjából releváns képességeit kell figyelembe venni; emellett 
elismeri, hogy a fent említett záróokmányhoz csatolt 6. sz. nyilatkozat értelmében figyelembe 
kell venni az Unió és tagállamai földrajzi és demográfiai sokféleségének tiszteletben tartását;

40. ezen kívül úgy véli, hogy az Európai Unió legfontosabb politikai posztjaira történő kinevezések 
esetében a tagállamoknak és az európai politikai családoknak nem csupán a földrajzi és 
demográfiai egyensúly kritériumait kell figyelembe venniük, hanem a politikai és a nemek 
közötti egyensúlyon alapuló kritériumokat is;

41. úgy véli, hogy ebben az összefüggésben a kinevezési eljárásra az európai parlamenti 
választásokat követően kellene sort keríteni annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a 
választási eredményeket, melyek elsődleges szerepet játszanak a Bizottság elnökének 
kiválasztásában; kiemeli, hogy csak az elnök megválasztása után lesz lehetséges a szükséges 
egyensúly biztosítása;

42. ebben az összefüggésben az alábbi kinevezési eljárást és ütemtervet javasolja lehetséges 
modellként, melyet elfogadhat az Európai Parlament és az Európai Tanács:

– az európai parlamenti választásokat követő 1. és 2. hét: az Európai Parlament 
képviselőcsoportjainak felállítása;

– a választásokat követő 3. hét: az Európai Tanács elnöke és az Európai Parlament elnöke 
közötti konzultációk, melyeket az Európai Tanács elnöke és a képviselőcsoportok elnökei 
közötti külön tanácskozások követnek (lehetőség szerint az európai politikai pártok 
elnökeinek vagy a szűkkörű küldöttségeknek a részvételével);

– a választásokat követő 4. hét: az előző preambulumbekezdésben említett konzultációk 
eredményeinek figyelembevételével az Európai Tanács megnevezi a Bizottság 
elnökjelöltjét;

– a választásokat követő 5. és 6. hét: a Bizottság elnökjelöltje és a képviselőcsoportok közötti 
kapcsolatfelvétel; a jelölt nyilatkozatai és politikai iránymutatásainak bemutatása az Európai 
Parlamentnek; az Európai Parlament szavaz a Bizottság elnökjelöltjéről;

– július/augusztus/szeptember: a Bizottság megválasztott elnöke megállapodik az Európai 
Tanáccsal a Bizottság alelnökének (főképviselő) kinevezéséről és javaslatot tesz a 
biztosjelöltek (beleértve a Bizottság alelnökét (főképviselő)) listájára;

– September: a Tanács elfogadja a biztosjelöltek listáját a (beleértve a Bizottság alelnökét 
(főképviselő));
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– Szeptember/október: a biztosjelöltek és a Bizottság alelnökjelöltje (főképviselő) Európai 
Parlament előtti meghallgatása;

– október: a biztosok testülete bemutatkozik a Parlamentnek és ismerteti programját; szavazás 
a testület egészéről (beleértve a Bizottság alelnökét (főképviselő)); az Európai Tanács 
jóváhagyja az új Bizottságot; az új Bizottság hivatalba lép;

– November: az Európai Tanács kinevezi elnökét;

43. kiemeli, hogy a javasolt forgatókönyvet mindenesetre 2014-től kell alkalmazni;

44. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés 2009 végéig történő esetleges hatálybalépése politikai 
megállapodást követel meg az Európai Tanács és a Parlament között annak biztosítása 
érdekében, hogy a soron következő Bizottság elnökének kiválasztási eljárása és a jövőbeni 
Bizottság kinevezési eljárása minden esetben tiszteletben tartja a Lisszaboni Szerződés által az 
Európai Parlament tekintetében e téren elismert új hatáskörök lényegét;

45. úgy véli, hogy amennyiben az Európai Tanács a 2009. júniusi európai parlamenti választásokat1

követően elindítja az új Bizottság elnökének kinevezési eljárását, annak megfelelően tekintetbe 
kell vennie a Lisszaboni Szerződés értelmében a képviselőcsoportok újonnan megválasztott 
képviselőivel folytatandó politikai konzultációs folyamat informális befejezéséhez szükséges 
időkeretet; úgy véli, hogy e feltételek mellett új előjogai lényegét maradéktalanul tiszteletben 
tartanák, és az Európai Parlament jóváhagyhatná a Bizottság elnökének kinevezését;

46. hangsúlyozza, hogy az új testület kinevezése tekintetében az eljárást kizárólag az írországi 
második népszavazás eredményei ismeretében lehet elindítani; rámutat arra, hogy így az 
intézmények teljes mértékben tisztában lennének azzal a jövőbeni jogi környezettel, amelyben 
az új Bizottság megbízatását gyakorolná, és megfelelően figyelembe vehetnék az eljárással 
kapcsolatos hatásköreiket, valamint az új Bizottság összetételét, felépítését és hatáskörét; a 
népszavazás pozitív eredménye esetén az új testületnek – ideértve az elnököt és a Bizottság 
alelnökét (főképviselő) – az Európai Parlament általi hivatalos jóváhagyására kizárólag a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után kerülhet sor;

47. emlékeztet arra, hogy amennyiben az írországi második népszavazás nem zárul pozitív 
eredménnyel, a Nizzai Szerződést minden esetben teljes mértékben alkalmazni fogják, valamint 
hogy a következő Bizottságot azon rendelkezések szerint kell megalakítani, amelyek szerint 
tagjainak száma kevesebb mint a tagállamok száma; hangsúlyozza, hogy ebben az esetben az 
Tanácsnak döntést kell hoznia a csökkentett méretű Bizottság tagjainak pontos számáról; 
hangsúlyozza az Európai Parlament politikai akaratát a rendelkezések szigorú 
figyelembevételének biztosítása tekintetében;

Programozás

48. úgy véli, hogy a programozásra – mind stratégiai, mind operatív szinten – szükség lesz az uniós 
fellépés hatékonyságának és koherenciájának biztosításához;

49. következésképpen üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés fokozottan felhív a programozásra –
                                               
1 Ahogy az a Bizottság kijelölésről szóló nyilatkozatban is szerepel, az Európai Tanács következtetései, 

2008. December 11. és 12.
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mely a cselekvőképesség fokozásának eszköze – és javasolja, hogy a több párhuzamos 
programozási gyakorlatot az alábbi elvek alapján szervezzék:

– az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak meg kell állapodnia egy olyan 
jogalkotási „szerződésről” vagy „programról”, mely a bizottsági mandátum kezdetekor 
ismertetésre kerülő széles körű stratégiai célokon és prioritásokon alapul, melyek az Európai 
Parlament és a Tanács közös vitájának tárgyát képezik annak érdekében, hogy (lehetőleg 
külön intézményközi megállapodás formájában, mégha ez jogilag nem is kötelező érvényű) 
megállapodást érjenek el a három intézmény között az ötéves jogalkotási ciklus közös 
céljairól és prioritásairól;

– e szerződés vagy program alapján a Bizottságnak tovább kell fejlesztenie elképzeléseit a 
pénzügyi programozásra vonatkozóan és a választásokat követő év júniusának végéig elő 
kell terjesztenie javaslatait egy öt évre szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozóan –
melyet a vonatkozó programok megvalósításához szükséges jogalkotási javaslatok jegyzéke 
kísér – , melyet a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek kell megvitatnia és elfogadnia 
ugyanazon év végéig a szerződésekben meghatározott eljárásnak megfelelően;

– ez lehetővé tenné az Unió számára, hogy az öt évre szóló többéves pénzügyi keret már az 
N+2 (vagy N+3) év1 kezdetén hatályba léphessen és ezáltal az Európai Parlament és a 
Bizottság dönthessen „saját” programozásáról;

50. úgy véli, hogy az ötéves pénzügyi és politikai programozási rendszer irányába történő 
elmozdulás a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló intézményközi megállapodásban2 szereplő jelenlegi pénzügyi keret 
2015/2016 végéig való meghosszabbítását és kiigazítását teszi szükségessé, a következő 
pénzügyi keret pedig 2016/2017 elején lép hatályba3;

51. a jogalkotási szerződés/program alapján és a többéves pénzügyi keret figyelembevételével az 
alábbiakat javasolja:

– a Bizottság benyújtja éves munka- és jogalkotási programját az Európai Parlementnek és a 
Tanácsnak közös vita céljából, mely lehetővé teszi a Bizottság számára a szükséges 
kiigazítások elvégzését;

– az Általános Ügyek Tanácsa – az Európai Parlamenttel folytatott párbeszédet követően –
elfogadja a három elnökség egyes csoportjai tevékenységeire vonatkozó azon közös operatív 
programot megbízatásuk teljes 18 hónapos időszakára, mely keretként szolgál az egyes 
elnökségek 6 hónapos időszakra vonatkozó operatív programja számára;

Külkapcsolatok

                                               
1 Az „n” az „európai parlamenti választások évét” jelenti.
2 A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a 

költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL C 139., 
2006.6.14., 1. o.).

3 A 2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló Böge-jelentéssel 
(INI/2008/2055) és a Lisszaboni Szerződés pénzügyi vetületeiről szóló Guy-Quint-jelentéssel 
(INI/2008/2054) összhangban. 
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52. kiemeli annak az új dimenziónak a fontosságát, mellyel a Lisszaboni Szerződés gazdagítja az 
Unió egészének külső fellépését – beleértve a KKBP-t is –, mely az Unió jogi személyiségével 
és az e területre vonatkozó intézményi innovációkkal (nevezetesen a „kettős szerepet” betöltő 
bizottsági alelnök (főképviselő), illetve az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) létrehozása) 
együtt döntő tényező lehetne az Unió e területre vonatkozó koherenciája és hatékonysága 
szempontjából és jelentősen növelhetné globális szereplőként való ismertségét;

53. emlékeztet arra, hogy meg kell nevezni a külügyi döntések elfogadásának alapjául szolgáló 
jogalapot annak érdekében, hogy könnyebb legyen az elfogadásuk során követett és a 
végrehajtásuk során követendő eljárás kijelölése;

A Bizottság alelnöke (főképviselő)

54. úgy véli, hogy a kettős szerepet betöltő bizottsági alelnök (főképviselő) posztjának létrehozása 
alapvető lépést jelent az Unió összes külső fellépése összhangjának, hatékonyságának és 
láthatóságának biztosítása irányába;

55. kiemeli, hogy a főképviselőt/alelnököt az Európai Tanácsnak kell kineveznie minősített 
többséggel, a Bizottság elnökének egyetértésével és – mivel egyúttal a Bizottság alelnöke is – az 
Európai Parlament és a biztosok kollégiuma egészének jóváhagyásával; kéri a Bizottság elnökét, 
biztosítsa, hogy a Bizottság teljes körűen gyakorolja hatáskörét ezen a területen, figyelembe 
véve, hogy a Bizottság alelnökeként a főképviselő alapvető szerepet fog betölteni a kollégium 
összetartásának és jó teljesítményének biztosításában, és hogy a Bizottság elnökének politikai és 
intézményi kötelessége annak biztosítása, hogy az alelnök rendelkezzen a kollégium 
integrálásához szükséges kapacitásokkal; hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Tanácsnak 
tudatában kell lennie a Bizottság alelnöke (főképviselő) szerepe e vetületének és a folyamat 
kezdetétől a Bizottság elnökével való szükséges konzultációk irányába kell haladnia a folyamat 
sikeres lezárása érdekében; emlékeztet arra, hogy teljes körűen értékeli majd a kinevezett 
bizottsági alelnök (főképviselő) politikai és intézményi kapacitásait az új Bizottság 
kinevezésével kapcsolatos hatáskörén belül;

56. kiemeli, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak (EEAS) alapvető szerepe lesz a Bizottság 
alelnöke (főképviselő) tevékenységeinek támogatásában és fontos összetevője lesz az Unió 
külső fellépése új integrált megközelítése sikerének; hangsúlyozza, hogy az új szolgálat 
létrehozásához a Bizottság alelnöke (főképviselő) hivatalos javaslatára lesz szükség, melyet 
csak hivatalba lépését követően adhat, és melyet a Tanács csak a Bizottság jóváhagyása után és 
az Európai Parlament véleményét követően fogadhat el; kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
teljes körűen gyakorolja költségvetési hatásköreit az EEAS létrehozásával kapcsolatban;

57. hangsúlyozza, hogy a Bizottság alelnökének (főképviselő) feladatai rendkívül megterhelőek és 
szoros együttműködést feltételeznek a többi intézménnyel, különösen a Bizottság elnökével, 
akivel szemben politikailag elszámoltatható a Bizottság illetékességi körébe tartozó 
külkapcsolati kérdésekben, a Tanács soros elnökségével, valamint az Európai Tanács elnökével;

58. hangsúlyozza, hogy a Bizottság alelnöki (főképviselő) posztjának létrehozását eredményező 
célkitűzések elérése nagyban függ majd a Bizottság elnöke és a Bizottság alelnöke (főképviselő) 
közötti politikai bizalmon alapuló kapcsolatoktól, valamint a Bizottság alelnökének 
(főképviselő) azon képességétől, hogy eredményesen együttműködjön az Európai Tanács 
elnökével, a váltakozó tanácsi elnökséggel és a koordinálása alatt álló, az Unió külső 
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fellépéséhez kapcsolódó különleges hatáskörök gyakorlásával megbízott többi biztossal;

59. kéri a Bizottságot és a Bizottság alelnökét (főképviselő), hogy teljes mértékben használja ki azt 
a lehetőséget, hogy közös kezdeményezések terjeszthetők elő a külkapcsolatok területén annak 
érdekében, hogy erősödjön a kohézió az Unió külső fellépésének különböző területein és 
fokozódjon annak lehetősége, hogy a Tanács elfogadja e kezdeményezéseket, különösen a 
KKBP-vel kapcsolatosan; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza a kül- és biztonságpolitikai 
intézkedések parlamenti felügyeletének szükségességét;

60. fenntartja azt a véleményét, hogy bizonyos gyakorlati intézkedéseket kell hozni a Bizottság 
alelnöke (főképviselő) tehermentesítésére;

– a Bizottság alelnökének (főképviselő) javaslatot kell tennie különleges megbízottak 
kinevezésére – akik az Európai Unióról szóló szerződés 33. cikke szerint meghatározott 
egyértelmű megbízatással rendelkeznek – annak érdekében, hogy segítsék őt a KKBP-vel 
kapcsolatban a hatáskörébe tartozó konkrét területeken (a Tanács által kinevezett különleges 
megbízottakat az Európai Parlamentnek is meg kell hallgatnia és tevékenységükről 
rendszeresen tájékoztatniuk kell az Európai Parlamentet);

– a KKBP-n kívüli tevékenységeit össze kell hangolnia az adott területekért felelős 
biztosokkal és szükség esetén delegálnia kell rájuk az Európai Unió említett területeken való 
nemzetközi képviseletéhez kapcsolódó feladatait;

– a Bizottság alelnökének (főképviselő) esetről-esetre, a betöltött hatáskör függvényében kell 
határoznia arról, hogy ki képviseli távollétében;

Képviselet

61. úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés hatékony, összetett, működő rendszert határoz meg az 
Unió külképviseletére vonatkozóan és azt javasolja, hogy ezt az alábbi iránymutatások szerint 
tagolják:

– az Európai Tanács elnöke képviseli az Uniót államfői vagy kormányfői szinten a KKBP-be 
tartozó kérdéseket illetően, nem rendelkezik azonban hatáskörrel politikai tárgyalások 
folytatására az Unió nevében, az ugyanis a Bizottság alelnökének (főképviselő) feladata; 
felkérhető azon különleges funkció betöltésére is, hogy az Európai Tanácsot képviselje 
bizonyos nemzetközi eseményeken;

– a Bizottság elnöke látja el az Unió legmagasabb szintű képviseletét az Unió 
külkapcsolatainak összességét vagy az Unió külső fellépésének hatálya alá tartozó konkrét 
ágazati politikákat (külkereskedelem stb.) illetően (kivéve a KKBP-be tartozó ügyeket); a 
Bizottság alelnöke (főképviselő) vagy az illetékes/megbízott biztos is betöltheti ezt a 
funkciót a Bizottság felügyelete alatt;

– a Bizottság alelnöke (főképviselő) képviseli az Uniót miniszteri szinten vagy Unió általános 
külső fellépésével kapcsolatosan nemzetközi szervezetekben; a Külügyi Tanács elnökének 
külső képviseletét is ellátja;

62. úgy véli, hogy az Általános Ügyek Tanácsa elnökét (nevezetesen az elnökséget betöltő tagállam 
miniszterelnökét) vagy a Tanács egy konkrét ágazati formációja elnökét többé nem kellene 
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felkérni az Unió külső képviseletével kapcsolatos feladatok ellátására; 

63. kiemeli az Unió külső képviseletéből adódó különféle feladatok ellátásáért felelős különböző 
felek közötti koordináció és együttműködés fontosságát annak érdekében, hogy elkerülhetők 
legyenek a hatásköri konfliktusok, és biztosítható legyen az Unió külső koherenciája és 
ismertsége;

°

° °

64. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást és az Alkotmányügyi Bizottság jelentését a 
Tanácsnak és a Bizottságnak és a tagállamok nemzeti parlamentjeinek.
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Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a Lisszaboni Szerződés ratifikációs 
folyamatának folytatásáról (AFCO/6/68955) 1

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
módosításáról szóló, 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt Lisszaboni Szerződésre2,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló 2008. február 20-i állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Lisszaboni Szerződés jóváhagyására irányuló parlamenti eljárások 24 tagállamban már 
lezárultak,

B. mivel a 2008. június 12-i népszavazást követően Írország nincs abban a helyzetben, hogy 
ratifikálhassa a Lisszaboni Szerződést,

C. mivel az Európai Unió intézményei és polgárai között bizalmi válság alakult ki; ugyanakkor 
meggyőződése, hogy a Lisszaboni Szerződés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek, 
valamint az európai polgárok (állampolgári kezdeményezés) szerepének megerősítésével olyan 
meghatározó előrelépést jelent a bizalmi válság megoldásában, amely megerősíti az európai 
polgárok egyéni és társadalmi jogait és az Unió cselekvőképességét,

D. mivel az Európai Unió zökkenőmentes és kiegyensúlyozott, teljes körű demokratikus ellenőrzés 
alatt történő működésének biztosításához sürgős szükség van a Lisszaboni Szerződésben 
megfogalmazott intézményi reform végrehajtására,

E. mivel a 2009-ben bekövetkező fontos politikai eseményekkel, nevezetesen az európai 
parlamenti választásokkal és az új Európai Bizottság felállításával kapcsolatban tisztázni kell az 
alkalmazandó intézményi előírásokat, mivel azok befolyásolják majd az újonnan megválasztott 
Európai Parlament összetételét, az új Bizottság szerkezetét és kinevezését, valamint az EU-
intézmények zökkenőmentes működését,

F. mivel a Lisszaboni Szerződésnek a 2009. évi európai parlamenti választások előtt történő 
ratifikálása gyors és fontos előrelépést tenne lehetővé, többek között a gyorsabb és hatékonyabb 
döntéshozatal terén, például az energiabiztonság, a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni 
küzdelem, valamint az európai politikákban való állampolgári részvétel növelése terén,

G. mivel az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó tagjelölt országoknak jogos érdeke az 
intézmények gyors reformja, amely alkalmassá teszi őket a további bővítésekre,

H. mivel a közelmúlt fejleményei, mint például az Oroszország és Grúzia közötti konfliktus, a 
pénzügyi válság és az energiaárak növekedése nyilvánvalóvá teszik, hogy az Európai Uniónak 

                                               
1 Ez az állásfoglalás-tervezet plenáris ülésen nem került megvitatásra és szavazásra, ezért az alábbi szöveg az 

Alkotmányügyi Bizottság szavazásának eredményét tükrözi.
2 HL C 306., 2007.12.17., 1.o.
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összehangoltabb és koherensebb szerepet kell játszania, amit a Lisszaboni Szerződés keretei 
lehetővé tennének,

I. mivel a ratifikációs folyamat további késedelme súlyos politikai kockázatot jelentene a váratlan 
és kiszámíthatatlan fejlemények tekintetében,

1. megismétli és megerősíti a Lisszaboni Szerződés iránti elkötelezettségét, és annak 
szükségességét, hogy az EU-tagállamok mielőbb ratifikálják azt,

2. ragaszkodik hozzá, hogy minden lehetséges erőfeszítést tegyenek meg annak érdekében, hogy a 
Lisszaboni Szerződés a 2009. évi európai parlamenti választások előtt érvénybe léphessen, 
mivel ennek hiánya egy sor következménnyel járna többek között az Alapjogi Charta 
alkalmazásával, az Európai Parlamentnek az együttdöntés kiterjesztésével nagymértékben 
megnövelt hatáskörével, a minősített többséggel történő határozathozatallal és a nemzeti 
parlamentek általi előzetes ellenőrzéssel, a Bizottság és az Európai Parlament összetételével, az 
Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének kinevezésével, valamint  az Európai Parlament 
elnökségi idejének meghosszabbításával kapcsolatban,

3. megjegyzi, hogy a biztosok száma kevesebb lesz a tagállamok számánál, amennyiben az új 
Bizottságot a Nizzai Szerződés rendelkezéseinek megfelelően nevezik ki;

4. felszólítja a svéd és cseh illetékes hatóságokat, hogy az idei év végéig zárják le eljárásaikat;

5. értékeli az ír kormány részletes elemzését, amelyben feltárják a népszavazás negatív 
kimenetelének okait, és felkéri, hogy dolgozzon ki a közeljövőben egy olyan konkrét javaslatot, 
amelyben rögzítik azokat a feltételeket, amelyek mellett – demokratikus törvényeinek 
tiszteletben tartásával – folytatni lehet a ratifikációs eljárást Írországban,

6. tisztában van az ír állampolgároknak a népszavazás során kinyilvánított aggodalmaival, és úgy 
véli, hogy ezeket a szerződés módosítása nélkül is orvosolni lehet,

7. erősen reméli, hogy a decemberi Európai Tanács végleges megállapodásra jut és Írország 
számára megnyitja az utat a ratifikációs folyamat 2009 tavaszán történő lezárása felé,

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, valamint az EU-tagállamok nemzeti parlamentjeinek.
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Az Európai Parlament 2005. május 26-i határozata az Európai Parlament és a Bizottság 
közötti keretmegállapodás felülvizsgálatáról (2005/2076(ACI)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikkére, valamint a Nizzai 
Szerződésről határozó kormányközi konferencia záróokmányához csatolt 3. nyilatkozatra,

– tekintettel az európai alkotmányt létrehozó szerződés III-397. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2000. július 5-i 
keretmegállapodásra1,

– tekintettel az új Bizottság megválasztásáról szóló 2004. november 18-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2005. április 14-i határozatára,

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 
tervezetére (a továbbiakban: megállapodás),

– tekintettel eljárási szabályzata 24. cikke (3) bekezdésére és 120 cikkére, valamint eljárási 
szabályzata VI. mellékletének XVIII. pontja (4) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0147/2005),

A. mivel — ahogy arról az európai alkotmányt létrehozó szerződés aláírása is tanúskodik — a 
demokrácia elmélyítése az Európai Unióban megköveteli az Európai Parlament és a Bizottság 
közötti kapcsolatok megerősítését és a végrehajtó hatalom tevékenysége feletti parlamenti 
ellenőrzés javítását,

B. mivel a jelenlegi Bizottság beiktatási folyamata megerősítette az Unió intézményrendszerének 
demokratikus legitimitását, és hangsúlyozta a két intézmény közötti kapcsolatok politikai 
jellegét,

C. mivel a hozzá benyújtott új megállapodás tükrözi ezt a fejlődést,

D. mivel ez a megállapodás tartalmazza az alábbiakban részletezett pontosításokat,

E. mivel a tárgyalásoknak a politikai megegyezéshez vezető lefolyására nézve kimondottan 
célravezető, hogy olyan személyek kapjanak a jövőben a tárgyalások vezetésére irányuló 
megbízatást, akik politikai mandátummal rendelkeznek,

F. mivel az intézményközi megállapodások és keretmegállapodások jelentős hatással bírnak, és 
ezért a hozzáférés megkönnyítéséhez és a nyilvánosság biztosításához elengedhetetlen az összes 
hatályos megállapodás összeállítása és a Parlament eljárási szabályzata mellékleteként való
közzététele,

                                               
1 HL C 121., 2001.4.24., 122. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2004)0063.
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1. örömmel nyugtázza, hogy az új megállapodásra irányuló tervezet — a szerkezet 
következetesebbé tételén és egyszerűsítésén kívül — az alábbi pozitív elemeket is tartalmazza:

a) új rendelkezések az esetleges összeférhetetlenség esetére (2. pont);

b) a Bizottság mandátuma során az egyik biztos felváltása esetén alkalmazott eljárás (4. pont);

c) annak biztosítása, hogy a Bizottság jóváhagyási folyamata során a biztos-jelöltek minden 
lényeges információt megadnak majd (7. pont);

d) a Bizottság elnöke és az Elnökök Értekezlete közötti legmagasabb szintű párbeszéd 
rendszeresítése (10. pont);

e) annak biztosítása, hogy a Bizottság jogalkotási és munkaprogramja, valamint a többéves 
intézményközi program alapján közösen azonosítják a kiemelkedő fontosságú javaslatokat 
és kezdeményezéseket, és hogy a Parlament a Tanáccsal egyenlő mértékben kap 
tájékoztatást a Bizottság valamennyi tevékenységéről (8. és 12. pont);

f) a Parlament álláspontjának nyomon követésével és figyelembe vételével kapcsolatosan a 
Bizottság által nyújtott tájékoztatás javítása (14. és 31. pont);

g) a Bizottság szakértői csoportjaira vonatkozó információk nyilvánossága (16. pont), a jelen 
határozat 2. bekezdésének figyelembe vétele mellett;

h) a Parlamentnek a nemzetközi konferenciákon való részvételére vonatkozó rendelkezések 
megerősítése, valamint az adományozó konferenciákról és választási megfigyelésekről szóló 
különleges új hivatkozások (19—25. pont), a jelen határozat 4. bekezdésében szereplő 
kérelem mellett;

i) Az értékpapír, bank- és biztosítási ágazattal kapcsolatos végrehajtási intézkedések 
tekintetében (Lámfalussy-eljárás) és az Európai Parlament és a Bizottság közötti, a 
„komitológiai” határozat1 alkalmazási módjairól szóló megállapodás keretében a Bizottság 
által tett kötelezettségvállalások beépítése a megállapodásba (35. pont), a határozat 3. 
bekezdésében megfogalmazott észrevételek mellett;

j) a Bizottságnak a Parlament munkájában való részvételéről szóló kötelezettségvállalások 
(37—39. pont);

k) az európai alkotmányt létrehozó szerződés hatálybalépésekor a megállapodás 
felülvizsgálatára utaló záradék beépítése (43. pont);

2. hangsúlyozza, hogy mekkora fontosságot tulajdonít a Bizottság szakértői csoportjai által végzett 
tevékenység teljes átláthatóságának (a megállapodás 16. pontja), és kéri a Bizottságot, hogy a 
megállapodást ennek szellemében hajtsa végre;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 2002. december 11-én benyújtott javaslata fényében vegye 
figyelembe a Parlament által meghatározott politikai iránymutatásokat a komitológiai eljárás 

                                               
1 Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
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keretében fennálló beterjesztési jogával kapcsolatban;

4. fontosnak tartja, hogy tagjai a Parlament küldöttségeinek a nemzetközi konferenciákon és egyéb 
tárgyalásokon történő részvétele során jelen lehessenek az Unió belső egyeztetési ülésein, azzal 
a feltétellel, hogy a Parlament aláveti magát a kérdéses ülésekre vonatkozó titoktartási 
szabályoknak, és ezért felkéri a Bizottságot, hogy támogassa a Tanácsnál a Parlament erre 
vonatkozó kérelmét;

5. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság amikor bemutatja az integrált gazdasági és foglalkoztatási 
iránymutatásokat legalább két hónapot biztosítson az Európai Parlamenttel történő megfelelő 
konzultációra;

6. jóváhagyja a jelen határozathoz csatolt megállapodást;

7. úgy határoz, hogy ez a megállapodás az eljárási szabályzatához csatolt melléletként szerepeljen, 
a XIII. és XIV. mellékletek helyett;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és mellékletét a Bizottságnak, a Tanácsnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek.
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MELLÉKLET

Egységes szerkezetbe foglalt keretmegállapodás
 az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról

Az Európai Parlament és az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: a két intézmény),

— tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre (a 
továbbiakban: szerződések),

— tekintettel a két intézmény közötti kapcsolatokat szabályozó intézményközi 
megállapodásokra és szövegekre,

— tekintettel a Parlament eljárási szabályzatára1, és különösen annak 98., 99. és 120. cikkére és 
VII. mellékletére,

A. mivel a szerződések az Európai Unió döntéshozatalának demokratikus legitimációját 
erősítik,

B. mivel a két intézmény a lehető legkiemeltebben kezeli a közösségi jog hatékony átültetését 
és végrehajtását,

C. mivel ez a keretmegállapodás nem érinti a Parlament, a Bizottság vagy az Európai Unió 
bármely más intézményének vagy szervének hatásköreit és előjogait, hanem e hatáskörök 
lehető leghatékonyabb gyakorlásának biztosítására törekszik,

D. mivel frissíteni kell a 2000 júliusában elfogadott keretmegállapodást2, amelynek helyébe a 
következő szöveg lép,

a következőkben állapodnak meg:

I. HATÁLY

1. Annak érdekében, hogy erősítsék a Bizottság politikai felelősségét és legitimitását, 
kiterjesszék az építő párbeszédet és tökéletesítsék az információáramlást a két intézmény között, 
valamint javítsák az eljárások és a tervezés egyeztetését, a két intézmény a következő 
intézkedésekről állapodik meg.

Továbbá, a Bizottság bizalmas dokumentumainak és információinak továbbítását illetően külön 
végrehajtási intézkedésekről is megállapodnak az 1. függelékben meghatározott módon, valamint a 
Bizottság jogalkotási és munkaprogramjának menetrendjét illetően a 2. függelékben meghatározott 
módon.

                                               
1 HL L 44., 2005.2.15., 1. o.
2 HL C 121., 2001.4.24., 122. o.
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II. POLITIKAI FELELŐSSÉG

2. A Bizottság testületi jellegéből fakadó kollektív felelősség elvének sérelme nélkül, a 
Bizottság minden egyes tagja politikai felelősséggel tartozik a feladatkörébe eső területen tett 
intézkedésekért.

A Bizottság elnöke teljes felelősséggel tartozik minden olyan összeférhetetlenségi eset 
megállapításáért, amely a Bizottság valamely tagját akadályozza feladatainak ellátásában.

A Bizottság elnöke ugyanígy felelős az ilyen helyzetekben tett minden további intézkedésért. A 
tisztségek újraelosztása esetén az elnök írásban haladéktalanul tájékoztatja a Parlament elnökét.

3. Ha a Parlament a Bizottság egy tagjával szemben bizalmatlanságát fejezi ki, a Bizottság 
elnöke — a döntés alapos megfontolását követően — a tagot lemondásra szólítja fel, vagy döntését 
megindokolja a Parlamentnek.

4. Ha az Európai Közösséget létrehozó szerződés 215. cikke értelmében a Bizottság valamely 
tagja megbízatásának ideje alatt új tag kinevezése válik szükségessé, a Bizottság elnöke 
haladéktalanul kapcsolatba lép a Parlament elnökével annak érdekében, hogy megállapodjanak 
annak módjáról, miként kívánja a Bizottság elnöke a jövőbeli tagot — késedelem nélkül és az 
intézmények előjogainak maradéktalan tiszteletben tartásával — a Parlament előtt bemutatni. 

A Parlament eljárásait a lehető leggyorsabban folytatja le annak érdekében, hogy a Bizottság elnöke 
kellő időben tájékoztatást kapjon a Parlament álláspontjáról, mielőtt a tagnak meg kell kezdenie 
feladatai ellátását a Bizottság képviseletében.

5. A Bizottság elnöke haladéktalanul értesíti a Parlamentet a Bizottság bármely tagját érintő, a 
feladatkörök elosztására vonatkozó határozatról. A Bizottság valamely tagját érintő jelentős 
változások esetén az érintett tagnak a Parlament kérelmére meg kell jelennie az illetékes parlamenti 
bizottság előtt.

6. A Bizottság tagjai magatartási kódexének összeférhetetlenséggel vagy erkölcsi 
magatartással kapcsolatos rendelkezéseiben bekövetkezett minden változást a Parlament számára 
haladéktalanul meg kell küldeni.

A Bizottság figyelembe veszi a Parlament ezzel kapcsolatos álláspontját.

7. A Parlament eljárási szabályzatának 99. cikkével összhangban a Parlament a Bizottság 
megválasztott elnökével az új Bizottság jóváhagyásával kapcsolatos eljárások megnyitása előtt kellő 
időben felveszi a kapcsolatot. A Parlament figyelembe veszi a megválasztott elnök által 
megfogalmazott észrevételeket.

Az eljárásokat olyan módon kell meghatározni, hogy biztosítsák az egész kijelölt Bizottság nyílt, 
pártatlan és következetes módon történő értékelését.

A kijelölt Bizottság tagjai biztosítják az összes lényeges információhoz való teljes hozzáférést az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 213. cikkében meghatározott függetlenség 
kötelezettségének megfelelően.
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III. ÉPÍTŐ PÁRBESZÉD ÉS INFORMÁCIÓÁRAMLÁS

(i) Általános rendelkezések

8. A Bizottság teljes körűen és haladéktalanul tájékoztatja a Parlamentet a jogalkotás és a 
költségvetés terén tett javaslatairól és kezdeményezéseiről.

Minden olyan területen, amelyen a Parlament jogalkotói minőségben vagy költségvetési szervként 
jár el, a jogalkotói és a költségvetési eljárás minden egyes szakaszában a Tanáccsal azonos módon 
tájékoztatják.

9. A Bizottság a közös kül- és biztonságpolitika és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés terén a Parlament e területeken való részvételének javítása érdekében 
megteszi a szükséges intézkedéseket, oly módon, hogy a Bizottságnak lehetősége legyen a 
Parlament véleményét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni.

10. A Bizottság elnöke és/vagy az intézményközi kapcsolatokért felelős alelnök vállalja, hogy 
háromhavonta találkozik az Elnökök Értekezletével azért, hogy a legmagasabb szinten biztosítsa a 
két intézmény közötti rendszeres párbeszédet. A Bizottság elnöke legalább évente kétszer részt vesz 
az Elnökök Értekezletének ülésein.

11. A Bizottság minden tagja gondoskodik arról, hogy a közte és az illetékes parlamenti 
bizottság elnöke közötti információáramlás rendszeres és közvetlen legyen.

12. A Bizottság a Parlament írásban történő tájékoztatását megelőzően semmilyen jogalkotói 
javaslatot, jelentős kezdeményezést vagy határozatot nem hoz nyilvánosságra.

A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja és a többéves intézményközi program alapján a két 
intézmény közös megállapodásban előre meghatározza a különösen jelentős javaslatokat és 
kezdeményezéseket azért, hogy azok a Parlament plenáris ülésén kerüljenek előterjesztésre.

Hasonlóképpen meghatározzák azokat a javaslatokat és kezdeményezéseket, amelyek kapcsán az 
Elnökök Értekezlete előtt, illetve megfelelő módon az illetékes parlamenti bizottság vagy annak 
elnöke tájékoztatása révén információ szolgáltatására kerül sor.

Ezeket a határozatokat az e megállapodás 10. cikkében előirányzott, a két intézmény közötti 
rendszeres párbeszéd során hozzák, és rendszeresen frissítik, kellően figyelembe véve az esetleges 
politikai fejleményeket. 

13. Ha a Bizottság olyan belső dokumentuma, amelyről a Parlamentet — e keretmegállapodás 8. 
9. és 12. pontjának megfelelően — nem tájékoztatták, az intézményeken kívül terjesztésre kerül, a 
Parlament elnöke kérheti, hogy az érintett dokumentumot haladéktalanul továbbítsák a 
Parlamenthez, hogy azt bármely képviselőjéhez annak kívánságára eljuttathassa.
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14. A Bizottság rendszeresen és írásban tájékoztatást ad a Parlament állásfoglalásaiban hozzá 
intézett kérdések alapján tett intézkedésekről, beleértve azokat az eseteket, amelyekben nem volt 
képes a Parlament álláspontjának megfelelően eljárni.

A mentesítési eljárás kapcsán a megállapodás 26. cikkében megállapított külön rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

A Bizottság az Európai Közösséget létrehozó szerződés 192. cikke alapján a Parlament által a 
Bizottsághoz intézett minden olyan kérést figyelembe vesz, amely jogalkotási javaslatok 
benyújtására vonatkozik, és minden ilyen kérésre gyors és kellően részletes választ ad.

A Parlament fontos kérése nyomon követésére vonatkozó információt — a Parlament vagy a 
Bizottság kérésére — az illetékes parlamenti bizottsággal és szükség esetén a Parlament plenáris
ülésén is közlik.

15. Ha egy tagállam jogalkotási kezdeményezést terjeszt elő az Európai Unióról szóló szerződés 
34. cikke alapján, a Bizottság — arra irányuló kérés esetén — az illetékes parlamenti bizottság előtt 
tájékoztatja a Parlamentet a kezdeményezésre vonatkozó álláspontjáról.

16. A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet szakértői csoportjainak listájáról, amelyeket azért 
hoztak létre, hogy segítsék a Bizottságot kezdeményezési jogának gyakorlásában. Ezt a listát 
rendszeresen frissíteni kell és nyilvánosságra kell hozni.

Ennek keretében a Bizottság annak elnökének külön és indokolt kérelmére tájékoztatja az illetékes 
parlamenti bizottságot az ilyen csoportok tevékenységéről és összetételéről.

17. A két intézmény a megfelelő csatornákon keresztül építő párbeszédet folytat a fontos 
igazgatási ügyeket érintő kérdésekről, kivált azokról, amelyek közvetlenül kihatnak a Parlament 
saját igazgatására. 

18. Amennyiben az e keretmegállapodás szerint továbbított bármely információ bizalmasan 
kezelendő, az 1. függelékben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(ii) Külkapcsolatok, bővítés és nemzetközi megállapodások

19. A Bizottság a nemzetközi megállapodások — köztük a kereskedelmi megállapodások —
kapcsán időben és egyértelműen tájékoztatja a Parlamentet a megállapodások előkészítésének 
szakaszában és a nemzetközi tárgyalások folytatása és lezárása során. A tájékoztatás kiterjed a 
tárgyalási irányelv-tervezetekre, az elfogadott tárgyalási irányelvekre, a tárgyalások folytatására és 
lezárására.

Az előző albekezdésben említett tájékoztatást időben továbbítani kell a Parlamentnek, hogy adott 
esetben véleményt nyilváníthasson, és a Bizottság — amennyire lehet — figyelembe tudja venni a 
Parlament álláspontját. A tájékoztatást az illetékes parlamenti bizottságon és adott esetben a 
plenáris ülésen kell közölni.
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A Parlament az 1. függelék rendelkezéseinek megfelelően a bizalmas kezelést igénylő ügyekben 
biztosítja a szükséges eljárásokat és garanciákat.

20. A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket a Parlament haladéktalan és teljes körű 
tájékoztatására 

i. a megállapodások ideiglenes alkalmazására vagy felfüggesztésére vonatkozó határozatokról; 
és

ii. valamely megállapodás által létrehozott testületben kialakított közös álláspontról.

21. Ha a Bizottság az Európai Közösség képviseletében jár el, a Parlament kérésére elősegíti, 
hogy a Parlament képviselői megfigyelőként részt vehessenek a többoldalú megállapodásokat 
tárgyaló közösségi küldöttségekben. A parlamenti képviselők közvetlenül nem vehetnek részt a 
tárgyalásokon.

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja azokat a parlamenti képviselőket, akik megfigyelőként 
vesznek részt a többoldalú megállapodásokat tárgyaló küldöttségekben.

22. A Bizottság tájékoztatja a költségvetési hatóságot és megvizsgálja annak észrevételeit, 
mielőtt olyan pénzügyi kötelezettséget vállal adományozó konferenciákon, amelyek pénzügyi 
terheket jelentenek és a költségvetési hatóság egyetértését követelik meg.

23. A két intézmény megállapodik, hogy együttműködik a választási megfigyelés terén. A 
Bizottság együttműködik a Parlamenttel abban, hogy a szükséges segítséget megadja a közösségi 
választási megfigyelő delegációkban részt vevő parlamenti küldöttségeknek.

24. A Bizottság teljes körűen tájékoztatja a Parlamentet a bővítési tárgyalások előmeneteléről —
különösen a bővítést érintő főbb szempontokról és fejleményekről —, hogy az megfelelő parlamenti 
eljárások keretén belül idejében véleményt tudjon nyilvánítani.

25. Ha a Parlament eljárási szabályzata 82. cikkének megfelelően a 24. pontban említett témában 
ajánlást fogad el ezekre az ügyekre vonatkozóan és ha alapos okoknál fogva a Bizottság úgy 
határoz, hogy nem tud támogatni egy ilyen jellegű ajánlást, a Parlament plenáris ülésén vagy az 
illetékes parlamenti bizottság következő ülésén indokolja döntését.

(iii) A költségvetés végrehajtása

26. Az EK-Szerződés 276. cikke által szabályozott éves mentesítéssel kapcsolatban a Bizottság 
— a Parlament eljárási szabályzatának VI. mellékletével összhangban — továbbít minden, a 
mentesítési eljárás tekintetében illetékes parlamenti bizottság elnöke által kért, a folyó évi 
költségvetés végrehajtásának felügyeletéhez szükséges információt.

Ha olyan korábbi évekkel kapcsolatban merülnek fel új szempontok, amelyekre a mentesítés már 
megtörtént, a Bizottság az ügyre vonatkozó minden szükséges tájékoztatást megad azzal a céllal, 
hogy mindkét fél számára elfogadható megoldást lehessen találni.
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IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS A JOGALKOTÁSI ELJÁRÁSOK ÉS A TERVEZÉS SORÁN

(i) A Bizottság politikai és jogalkotási tervezése és az Európai Unió többéves programja

27. A Bizottság javaslatokat terjeszt elő az Európai Unió többéves programjának 
megalkotásához annak érdekében, hogy konszenzus szülessen az érintett intézmények közötti 
intézményközi tervezés területén.

28. A hivatalba lépő Bizottság a lehető leghamarabb bemutatja politikai és jogalkotási 
programját.

29. A Bizottság jogalkotási és munkaprogramjának elkészítése során a két intézmény 
együttműködik a 2. függelékben meghatározott menetrenddel összhangban.

A Bizottság figyelembe veszi a Parlament által kifejezett prioritásokat.

A Bizottság kellő részletességgel mutatja be a jogalkotási és munkaprogram egyes pontjaiban 
szereplő terveket.

30. A Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős alelnöke vállalja, hogy háromhavonta 
beszámol a Bizottsági Elnökök Értekezletének a folyó évi jogalkotási és munkaprogram politikai 
végrehajtásáról és a program bármely aktuális és fontos politikai esemény miatt szükségesnek ítélt 
frissítéséről.

(ii) Általános jogalkotási eljárások

31. A Bizottság részletesen megvizsgálja a Parlament által elfogadott jogalkotási javaslataihoz 
fűzött módosításokat annak érdekében, hogy azokat figyelembe vegye minden módosított 
javaslatban.

Amennyiben a Bizottságnak az EK-Szerződés 251. cikke értelmében a Parlament jogalkotási 
módosításairól kell véleményt mondania, a lehető legnagyobb figyelmet fordítja a második olvasat 
során elfogadott módosításokra; ha nyomós okból és a bizottsági testület által történő mérlegelést 
követően úgy dönt, hogy nem fogadja el vagy nem támogatja az ilyen módosításokat, döntését a 
Parlament előtt — és a 251. cikk (2) bekezdés c) pontjának megfelelően minden esetben — a 
Parlament módosításaival kapcsolatban benyújtott véleményében indokolja.

32. A Bizottság javaslatainak visszavonása előtt értesíti a Parlamentet és a Tanácsot.

33. Együttdöntéssel nem járó jogalkotási eljárások esetén a Bizottság:

i. gondoskodik arról, hogy a Tanács szerveit időben figyelmeztessék, hogy a Parlament 
véleménynyilvánítását megelőzően nem juthatnak politikai megállapodásra a Bizottság 
javaslatával kapcsolatban. Indítványozza, hogy a tárgyalásokat miniszteri szinten azt követően 
zárják le, hogy a Parlament véleményének megvizsgálására elegendő időt biztosítottak a 
Tanács tagjai részére;
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ii. gondoskodik arról, hogy a Tanács betartsa az Európai Közösségek Bírósága által kidolgozott 
azon szabályt, amely előírja a Parlamenttel való konzultáció megismétlését, amennyiben a 
Tanács jelentősen módosítja a Bizottság javaslatát. A Bizottság tájékoztatja a Parlamentet, ha 
a Tanácsot az újabb véleménykérés szükségességére emlékezteti;

iii. adott esetben vállalja, hogy a Parlament által elutasított jogalkotási javaslatot visszavonja. Ha 
fontos okból, és a biztosok testülete általi vizsgálatát követően a Bizottság a javaslat 
fenntartása mellett határoz, a Parlament előtt nyilatkozatban kell indokolnia döntésének okát.

34. A jogalkotási eljárás fejlesztése érdekében a Parlament vállalja, hogy:
i. úgy tervezi napirendjének jogalkotási részét, hogy azt a folyó jogalkotási programmal és az 

általa a programról elfogadott állásfoglalásokkal összhangba hozza;

ii. betartja az ésszerű határidőket, amennyire ezek az eljárás szempontjából célravezetőek, 
amikor véleményt fogad el az együttműködési és együttdöntési eljárás keretében az első 
olvasat során, vagy véleményeket alkot a konzultációs eljárás során;

iii. lehetőség szerint kinevezi a jövőbeni javaslatokért felelős előadókat, közvetlenül a 
jogalkotási program elfogadását követően;

iv. az újabb konzultációra irányuló kérelmeknek teljes elsőbbséget biztosít, feltéve, hogy 
valamennyi szükséges információt eljuttatták hozzá.

(iii) A Bizottság külön jogalkotói és végrehajtási hatáskörei

35. A Bizottság teljes körűen, időben és rendszeresen tájékoztatja a Parlamentet a Bizottság által 
elfogadott, a saját jogalkotói hatáskörébe tartozó jogi aktusokról.

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat1 végrehajtását a Bizottság és a Parlament e 
határozat végrehajtásának eljárásairól szóló megállapodása2 szabályozza.

Az értékpapír, bank- és biztosítási ágazattal kapcsolatos végrehajtási intézkedések tekintetében a 
Bizottság megerősíti a 2002. február 5-i plenáris ülésen tett, és 2004. március 31-én újra 
megerősített kötelezettségvállalásait, különös tekintettel azon kötelezettségvállalására, hogy a 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Parlament álláspontját és minden olyan állásfoglalást, 
amelyet az alapdokumentumban meghatározott végrehajtási hatásköröket túllépő végrehajtási 
intézkedésekre tekintettel elfogadhat; ilyen esetekben kiegyensúlyozott megoldás elérésére 
törekszik.

(iv) A közösségi jog alkalmazásának ellenőrzése

36. A közösségi jog alkalmazására vonatkozó külön és éves jelentések mellett a Bizottság — az 
illetékes parlamenti bizottság kérelmére — az indokolással ellátott vélemény elküldését követően 

                                               
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
2 HL L 256., 2000.10.10., 19. o.
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szóban folyamatosan tájékoztatja a Parlamentet az eljárás állásáról, és olyan esetekben, amikor egy 
irányelv végrehajtására vonatkozó intézkedésekről történő tájékoztatás elmulasztása, illetve az 
Európai Bíróság határozata végrehajtásának elmulasztása miatt eljárást kezdeményeztek a hivatalos 
értesítést követően.

V. A BIZOTTSÁG RÉSZVÉTELE A PARLAMENTI ELJÁRÁSBAN

37. A Parlament főszabályként igyekszik a Bizottság egyik tagjának hatáskörébe tartozó 
napirendi pontokat összegyűjteni.

A Bizottság illetékes tagjai főszabályként igyekeznek a Parlament kérelmére jelen lenni a plenáris 
üléseken, a hatáskörükbe tartozó napirendi pontok tárgyalásakor.

38. A Bizottság tagjának jelenlétét biztosítandó, a Parlament megtesz mindent annak érdekében, 
hogy ne térjen el a végleges napirend-tervezettől.

Ha a Parlament módosítja végleges napirend-tervezetét, vagy ha az ülésen belül megváltoztatja a 
napirenden szereplő pontok sorrendjét, erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság 
megtesz minden tőle telhetőt, hogy biztosítsa az illetékes biztos jelenlétét.

39. A Bizottság legkésőbb az Elnökök Értekezletének az ülések végleges napirendtervezetéről 
határozó üléséig javasolhatja bizonyos pontok napirendre tűzését. A Parlament a lehető 
legmesszemenőbben figyelembe veszi az ilyen javaslatokat.

40. Főszabályként az a biztos, akinek hatáskörébe a parlamenti bizottsági vizsgálat tárgyát 
képező napirendi pont tartozik, felkérése esetén jelen van az adott bizottsági ülésen.

A Bizottság bármely tagját kérelmére meghallgatják.

A parlamenti bizottságok törekszenek napirend-tervezetük és napirendjük betartására.

Ha egy parlamenti bizottság módosítja napirend-tervezetét vagy napirendjét, erről a Bizottságot 
haladéktalanul tájékoztatják.

Ha a Bizottság tagjának jelenléte a parlamenti bizottsági ülésen nem kifejezetten szükséges, a 
Bizottság gondoskodik arról, hogy képviseletét egy, az ügyben illetékes megfelelő rangú tisztviselő 
lássa el.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. A két intézmény vállalja, hogy a tájékoztatás és a kapcsolattartás terén megerősítik 
együttműködésüket. 
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42. A két intézmény időszakonként elvégzi e keretmegállapodás és annak függelékei 
végrehajtásának értékelését, és bármelyikük kérésére — a gyakorlati tapasztalatok alapján —
megfontolják azok felülvizsgálatát.

43. Ezt a keretmegállapodást az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatályba 
lépését követően felülvizsgálják.

Kelt ...., 

Az Európai Parlament részéről A Bizottság részéről

az elnök az elnök



PE423.766 122/377 DV\779820HU.doc

HU

I. FÜGGELÉK

Bizalmas információ továbbítása az Európai Parlamenthez

1. Hatály

1.1. E függelék szabályozza a Bizottságtól származó bizalmas információk Parlamenthez történő 
továbbítását és Parlament általi kezelését a jogalkotási és költségvetési eljárásokat, a 
mentesítési eljárást és a Parlament ellenőrzési jogának általános gyakorlását érintő 
parlamenti előjogok gyakorlásának keretében. A két intézmény a kölcsönös 
kötelezettségekben vállalt, a kölcsönös bizalmon alapuló, jóhiszemű együttműködés 
szellemében, illetve a megfelelő Szerződés rendelkezéseivel, különösen az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. és 46. cikkével és az EK-Szerződés 276. cikkével szigorú összhangban jár 
el.

1.2. „Információ” minden szóban vagy írásban tett tájékoztatás, adathordozótól és 
megfogalmazótól függetlenül.

1.3. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a Parlament e függelék rendelkezéseinek megfelelően 
hozzáférjen az információkhoz, amikor az alábbi 1.4. pontban megállapított parlamenti 
szervek valamelyikétől bizalmas információ továbbítására irányuló kérelmet kap.

1.4. E függelék keretében a következők kérhetnek bizalmas információt a Bizottságtól: a 
Parlament elnöke, az érintett parlamenti bizottságok elnökei, az Elnökség és az Elnökök 
Értekezlete.

1.5. A jogsértési és a versenyjogi eljárásokra vonatkozó információ ebben a függelékben nem 
szerepel, amennyiben egy parlamenti szerv kérelme kézhezvételének időpontjában a 
Bizottság még nem hozott végleges határozatot.

1.6. E rendelkezések az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására irányadó részletes 
rendelkezésekről szóló 1995. április 19-i 95/167/EK, ESZAK, Euratom, európai parlamenti, 
tanácsi, és bizottsági határozat1 és az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról 
szóló 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat2 sérelme nélkül 
alkalmazandók.

2. Általános szabályok

2.1. A Bizottság az 1.4. pontban említett bármely szerv kérelmére a Parlament ellenőrzési 
jogának gyakorlásához szükséges bármely bizalmas információt azonnal továbbít az adott 
szervhez. Hatáskörüknek és illetékességüknek megfelelően a két intézmény tiszteletben 
tartja a következőket: 

— alapvető emberi jogok, beleértve a tisztességes tárgyaláshoz való jogot és a 
magántitok védelmének jogát;

                                               
1 HL L 113., 1995.5.19., 2. o.
2 HL L 136., 1999.5.31., 20. o. 
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— az igazságügyi és fegyelmi eljárásokat szabályozó rendelkezések;

— az üzleti titok és a kereskedelmi kapcsolatok védelme;

— az Unió érdekeinek védelme, különös tekintettel a közbiztonság védelmére, a 
nemzetközi kapcsolatokra, a pénzügyi stabilitásra és érdekekre.

Nézeteltérés esetén az ügyet a két intézmény elnökéhez utalják, hogy ők találjanak 
megoldást a vitára. Államtól, intézménytől vagy nemzetközi szervezettől származó bizalmas 
információ csak annak hozzájárulásával továbbítható.

2.2. Amennyiben valamely információ bizalmas jellegével kapcsolatban kétség merül fel, illetve 
amennyiben az információ továbbításához megfelelő intézkedések megállapítása szükséges, 
ahhoz hogy az információ az alábbi 3.2. pontban meghatározott valamely lehetőségnek 
megfelelően kerüljön továbbításra, az illetékes parlamenti bizottság elnöke — adott esetben 
— az előadóval együtt, a Bizottság adott területen illetékes tagjával haladéktalanul 
megvitatja az ügyet. Nézeteltérés esetén az ügyet a két intézmény elnökéhez utalják, hogy 
ők találjanak megoldást a vitára.

2.3. Amennyiben a 2.2. pontban említett eljárás végén nem sikerült megállapodásra jutni, a 
Parlament elnöke, az illetékes parlamenti bizottság indokolással ellátott kérelmére, felkéri a 
Bizottságot a megfelelően jelzett határidőn belül, hogy a szóban forgó bizalmas információt 
e függelék alábbi 3. pontjában megállapított eljárási lehetőségek valamelyikének 
alkalmazásával továbbítsa. A határidő lejártát megelőzően a Bizottság írásban tájékoztatja a 
Parlamentet a végső álláspontjáról, amelynek tekintetében a Parlament fenntartja a jogot, 
hogy adott esetben jogorvoslattal éljen.

3. A bizalmas információhoz való hozzáféréssel és a bizalmas információ kezelésével 
kapcsolatos intézkedések

3.1. A 2.2. és adott esetben a 2.3. pontban megállapított eljárásoknak megfelelően továbbított 
bizalmas információkat a Bizottság elnökének vagy egyik tagjának felelősségére továbbítják 
a kérelmet benyújtó parlamenti szervhez.

3.2. A fenti 2.3. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül a hozzáférést és az információ bizalmas 
jellegének megőrzésére irányuló eljárásokat a Bizottság adott területen illetékes tagja és az 
elnöke által megfelelően képviselt érintett parlamenti szerv között létrejött megegyezéssel 
állapítják meg a következő lehetőségek közül:

— az illetékes parlamenti bizottság elnökének, illetve előadójának szánt információ;

— a megfelelő intézkedésekkel összhangban az illetékes parlamenti bizottság minden 
tagjának korlátozott hozzáférés, adott esetben a dokumentumok betekintés után 
történő visszavételével és a sokszorosítás megtiltásával;

— az illetékes parlamenti bizottságban zártkörű ülésen történő megvitatás a 
bizalmasság mértékétől függően és a Parlament eljárási szabályzata VII. 
mellékletének megfelelően;
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— olyan dokumentumok közlése, amelyekből minden személyes adatot eltávolítottak;

— rendkívüli okokkal indokolt esetben, kizárólag a Parlament elnökének szánt 
információ.
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A szóban forgó információt nem lehet közzétenni, sem más címzetthez továbbítani.

3.3. Ezen eljárások be nem tartása esetén a Parlament eljárási szabályzata VII. mellékletében 
megállapított szankciókhoz kapcsolódó rendelkezések alkalmazandóak.

3.4. A fent megállapított rendelkezések végrehajtása érdekében a Parlament gondoskodik arról, 
hogy a következő rendszerek ténylegesen működésbe lépjenek: 

— biztonságos archiváló rendszer létrehozása a bizalmasnak minősített dokumentumok 
számára;

— biztonságos olvasóterem kialakítása (fénymásoló, telefon, fax, scanner, vagy 
bármely más, a dokumentumok másolására vagy továbbítására alkalmas műszaki 
berendezés nélküli helyiség stb.); 

— az olvasóterembe történő bejutást szabályozó biztonsági rendelkezések, beleértve a 
belépési nyilvántartás és a vizsgált bizalmas információra vonatkozó titoktartásra 
kötelező nyilatkozat aláírását.

3.5. A Bizottság minden szükséges intézkedést megtesz e függelék rendelkezései 
végrehajtásának biztosítására.
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II. FÜGGELÉK

A Bizottság jogalkotási és munkaprogramjának menetrendje

1. Februárban a Bizottság elnöke és/vagy az intézményközi kapcsolatokért felelős alelnök az 
Elnökök Értekezlete elé terjeszti a következő évre vonatkozó éves politikai stratégiáról szóló 
határozatot.

2. A február-márciusi havi ülésen az érintett intézmények vitában vesznek részt a következő 
évre vonatkozó éves politikai stratégiáról szóló határozat alapján, a politikai prioritások fő 
irányvonalairól.

3. Ezt követően az illetékes parlamenti bizottság és a Bizottság illetékes tagjai rendszeres 
kétoldalú párbeszédet folytatnak az év során az aktuális bizottsági jogalkotási és 
munkaprogram végrehajtásának állapotáról, és minden adott területen megvitatják a jövőbeli 
program előkészítését. Minden parlamenti bizottság rendszeresen jelentést tesz a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének ezeknek az üléseknek az eredményéről.

4. A Bizottsági Elnökök Értekezlete rendszeres eszmecserét folytat az intézményközi 
kapcsolatokért felelős bizottsági alelnökkel annak érdekében, hogy értékelje a Bizottság 
aktuális jogalkotási és munkaprogramja végrehajtásának állapotát, és megvitassa a jövőbeli 
program előkészítését, valamint hogy értékelje az érintett parlamenti bizottságok és a 
Bizottság illetékes tagjai között zajló kétoldalú párbeszéd eredményeit.

5. Szeptemberben a Bizottsági Elnökök Értekezlete összefoglaló jelentést nyújt be az Elnökök 
Értekezletének, amely tájékoztatja arról a Bizottságot.

6. A Bizottság elnöke a testület részvételével novemberben plenáris ülésen bemutatja a 
Bizottság jövő évre vonatkozó jogalkotási és munkaprogramját. Ez az előterjesztés magában 
foglalja az aktuális program végrehajtásának értékelését. Az előterjesztést decemberben, 
plenáris ülésen parlamenti állásfoglalás elfogadása követi.

7. A Bizottság jogalkotási és munkaprogramját a következő évre vonatkozó jogalkotási és 
nem-jogalkotási javaslatok jegyzéke kíséri, amelynek formájáról még dönteni kell1. A 
programot a Parlamentnek az ülés előtt kellő időben továbbítják, ahol annak vitájára kerül 
sor.

8. Ezt a menetrendet minden rendszeres tervezési ciklusra alkalmazni kell, kivéve a Bizottság 
hivatali idejének végével egybeeső parlamenti választási éveket.

9. Ez a menetrend nem érinti az intézményközi tervezésről szóló jövőbeli megállapodásokat.

                                               
1 Fel kell tüntetni a menetrendet, valamint szükség esetén a jogalapot és a költségvetési hatásokat.
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Az Európai Parlament 2005. december 1-jei állásfoglalása a Bizottság jóváhagyására 
vonatkozó iránymutatásokról (2005/2024(INI)) - Andrew Duff jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 213. és 214. cikkére és az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés1 126. cikkére,

– tekintettel az európai Alkotmányt létrehozó szerződés I-26., I-27., I-28., III-348., és III-350. 
cikkére, valamint az európai Alkotmány I-27. cikkére vonatkozó, a kormányközi konferencia 
záróokmányához csatolt 7. nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójogon alapuló 
megválasztásáról szóló 1976. szeptember 20-i jogi aktus 10. cikkére2,

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság kapcsolatára vonatkozó 2005. május 26-i 
keret-megállapodásra3,

– tekintettel az új Bizottság megválasztásáról szóló 2004. november 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 45., 98. és 99. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0179/2005),

mivel:

A. a biztosjelöltek parlamenti meghallgatására először 1994-ben került sor, és azóta olyan 
legitimitást nyert, hogy teljes mértékben elfogadottá vált nem csak a Parlament és a 
Bizottság, de a Tanács és tagállamok által is,

B. a Bizottság demokratikus elszámoltathatósága jelentős mértékben növekszik a parlamenti 
jóváhagyási folyamat révén, amely nyitott, tisztességes és következetes, és amelynek során a 
biztosjelöltek minden lényeges információt felfednek a Parlament számára,

C. a tapasztalatok tükrében és tekintettel a jövőbeni alkotmányos reformra felül kellene vizsgálni 
a Bizottság Parlament általi jóváhagyásának módját,

1. elfogadja a alábbi elveket, követelményeket és intézkedéseket, amelyek a Bizottság teljes 
testületének szavazással történő jóváhagyására vonatkoznak:

Az értékelés szempontjai

                                               
1 Amint azt a Nizzai Szerződés bővítésről szóló jegyzőkönyvének 4. cikke, majd a csatlakozási okmány 

45. cikke módosította
2 HL L 278., 1976.10.8., 5. o. A 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. 

o.) módosított aktus.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0194, Melléklet.
4 HL C 201. E, 2005.8.18., 113. o.
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a) A Parlament értékeli a biztosjelölt általános alkalmasságát, európai elkötelezettségét és 
kétségbevonhatatlan függetlenségét. Értékeli továbbá az adott tárcával kapcsolatos 
ismereteit és kommunikációs képességeit.

b) A Parlament külön figyelmet fordít a nemek egyensúlyára. Kifejezheti álláspontját a 
tárcáknak a megválasztott elnök általi elosztásával kapcsolatban.

c) A Parlament minden olyan információt elkérhet, amely szükséges lehet a jelölt 
alkalmasságának megítéléséhez. Elvárja a pénzügyi érdekeltségekkel kapcsolatos 
információk teljes körű feltárását.

Meghallgatások

d) Minden biztosjelöltet meghívnak, hogy jelenjen meg az illetékes parlamenti bizottság 
vagy bizottságok előtt háromórás személyes meghallgatásra. A meghallgatások 
nyilvánosak. 

e) A meghallgatásokat az Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete 
közösen szervezi. Vegyes tárcák esetében megfelelő intézkedésekre van szükség az 
illetékes bizottságok kiválasztására. Három eset lehetséges:

— a biztosjelölt tárcája kapcsán egy parlamenti bizottság illetékes; ebben az esetben 
a biztosjelöltet csak ez az egy bizottság hallgatja meg;

— a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából azonos arányban illetékes több 
parlamenti bizottság; ebben az esetben a biztosjelöltet az érintett bizottságok 
együttesen hallgatják meg;

— a biztosjelölt tárcája kapcsán főként egy parlamenti bizottság illetékes, de 
bizonyos fokig egy másik vagy akár több bizottság is érintett; ebben az esetben 
az illetékes bizottság hallgatja meg a biztosjelöltet, és egyidejűleg meghívja a 
többi érintett bizottságot a meghallgatáson való részvételre.

Az intézkedésekről részletesen egyeztetnek a Bizottság megválasztott elnökével.

f) A parlamenti bizottságok jóval a meghallgatás előtt írásban eljuttatják a kérdéseket a 
biztosjelöltekhez. A lényegi írásbeli kérdések száma illetékes parlamenti 
bizottságonként nem lehet több ötnél.

g) A meghallgatásokra olyan körülmények között és olyan feltételek mellett kerül sor, 
hogy a biztosjelöltek egyenlő és méltányos lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és 
véleményük kifejtésére. 

h) A biztosjelölteket felkérik, hogy tartsanak egy legfeljebb 20 perces szóbeli bevezetőt. 
A meghallgatások lebonyolításánál az a cél, hogy pluralista politikai párbeszéd 
bontakozzon ki a biztosjelöltek és a parlamenti képviselők között. A meghallgatás 
végén a biztosjelölteknek lehetőséget kell kapniuk egy rövid záróbeszédre. 

Értékelés

i) A meghallgatásokról készült, katalogizált videofelvételt 24 órán belül hozzáférhetővé 
kell tenni a nyilvánosság számára. 
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j) A bizottságok késedelem nélkül összeülnek a meghallgatás után, hogy értékeljék az 
egyes biztosjelölteket. Az értékelés zárt ülésen történik. A bizottságok nyilatkoznak 
arról, hogy alkalmasnak tartják-e a biztosjelöltet mind a testületi tagságra, mind pedig a 
feladatok ellátására, amelyekre jelölték őket. Ha egy bizottság nem jut egyetértésre e 
két pontot illetően, elnöke végső esetben szavazásra bocsátja a két kérdést. Az értékelő 
nyilatkozatokat nyilvánosságra hozzák, és előterjesztik az Elnökök Értekezletének és a 
Bizottsági Elnökök Értekezletének közös, zárt ülésén. A tanácskozást követően, 
amennyiben nem döntenek további információk kéréséről, az Elnökök Értekezlete és a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete lezártnak nyilvánítja a meghallgatásokat.

k) A Bizottság megválasztott elnöke a biztosok teljes testületét bemutatja a Parlament 
ülésén. A bemutatást vita követi. A vita lezárása érdekében bármelyik képviselőcsoport 
vagy legalább harminchét képviselő beterjeszthet állásfoglalásra irányuló indítványt. 
Az állásfoglalásra irányuló indítványról szóló szavazás után a Parlament szavaz arról, 
hogy megadja-e jóváhagyását az elnök és a Bizottság egyéb tagjainak testületként való 
kinevezéséhez. A Parlament a leadott szavazatok többségével dönt, név szerinti 
szavazással. A Parlament elnapolhatja a szavazást a következő ülésig;

2. elfogadja a következő szabályokat arra az esetre, ha a Bizottság hivatali ideje alatt 
összetételében vagy a tárcák felosztásában változás történik:

a) Ha lemondás, felmentés vagy elhalálozás miatt szabadul fel egy poszt, a Parlament 
sürgősen felkéri a bizottsági poszt jelöltjét, hogy vegyen részt az 1. bekezdésben 
lefektetett feltételekkel megegyező meghallgatáson.

b) Új tagállam csatlakozása esetén a Parlament felkéri biztosjelöltjét, hogy vegyen részt az 
1. bekezdésben lefektetett feltételekkel megegyező meghallgatáson. 

c) A tárcák nagyobb arányú átszervezése esetén az érintett biztosokat felkérik, hogy 
jelenjenek meg a megfelelő parlamenti bizottság előtt, mielőtt megkezdik új hatáskörük 
gyakorlását;

3. a Bizottság jóváhagyási folyamata előkészítésének megkönnyítése érdekében felkéri a 
Tanácsot, hogy hozza előre a következő parlamenti választásokat 2009 júniusáról májusra.

4. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást juttassa el az eljárási szabályzatért felelős 
bizottsághoz, hogy a következő parlamenti választások előtt kellő időben benyújthassa a 
szabályzat megfelelő módosításait;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, az Európai Tanácsnak 
és a Tanácsnak.
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Az Európai Parlament 2006. május 16-i állásfoglalása a jogalkotó előtt folyamatban levő 
jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről (2005/2214(INI)) - Sylvia-Yvonne 
Kaufmann jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményéről szóló, a 
Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett 2005. szeptember 27-i bizottsági közleményre 
(COM(2005)0462),

– tekintettel elnökének a Bizottság elnökéhez címzett 2006. január 23-i levelére1,

– tekintettel a Bizottság elnöke által a Parlament elnökének küldött 2006. március 8-i keltezésű 
levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-
0143/2006),

mivel:

A. fenti közleményében a Bizottság bejelentette 68 olyan javaslat visszavonását, amelyek 
megítélése szerint nincsenek összhangban a lisszaboni célokkal és a jogalkotás minőségének 
javítására vonatkozó elvekkel, míg mások esetében felülvizsgálja a gazdasági hatásvizsgálatot 
és adott esetben módosítja őket,

B. az e közlemény parlamenti bizottságokban történő elemzésének eredményét követő, az 
Európai Parlament elnöke által a Bizottság elnökének küldött levél általában véve üdvözli a 
Bizottság szándékát, azonban kifejezetten kéri, hogy számos javaslatot mégse vonjanak 
vissza, néhány javaslat lehetséges módosítását pedig ellenzi,

C. a Bizottság elnöke által a Parlament elnökének küldött válasz kijelenti, hogy a Bizottság 
megfelelően megfontolta a Parlament álláspontját, mielőtt saját végleges álláspontját 
elfogadta volna, és megindokolja, hogy a Bizottság miért nem követte a Parlament kéréseinek 
némelyikét, valamint rámutat azokra a kezdeményezésekre is, amelyeket a Bizottság e 
kérések némelyikének kezelése érdekében a jövőben végrehajtani tervez,

D. e közlemény kiváló lehetőséget nyújt a jogalkotási javaslatok Bizottság általi visszavonásával 
és módosításával kapcsolatos problémák mélyrehatóbb elemzésére,

E. kevés kivételtől eltekintve a közösség jogi aktusokat csak a jogalkotási kezdeményezés terén 
szinte monopolhelyzetben lévő a Bizottság javaslata alapján lehet elfogadni,

F. az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság a közösségi jogi 
aktus elfogadásához vezető eljárások során „javaslatát bármikor módosíthatja, amíg a Tanács 
nem határozott”,

                                               
1 Hiv.sz.: Pres-A-Courrier D(2006)300689).
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G. bár történelmi okok miatt a 250. cikk (2) bekezdése nem említi a Parlamentet, ezt a 
rendelkezést az együttdöntési eljárás vonatkozásában a 251. cikkel, az együttműködési eljárás 
vonatkozásában pedig a 252. cikkel együttesen kell értelmezni,

H. ha az első olvasat után közös álláspontot fogadnak el, az EK-Szerződés 251. cikke (2) 
bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdése csak azt teszi lehetővé a 
Bizottság számára, hogy tájékoztassa a Parlamentet álláspontjáról; és ha ezt követően a 
Parlament módosítja a közös álláspontot, a 251. cikk (2) bekezdése harmadik albekezdésének 
c) pontja csak a véleménynyilvánítást teszi lehetővé a Bizottság számára, vagyis egyértelmű, 
hogy a Bizottság már nem „tulajdonosa” a javaslatainak,

I. a szerződések nem szólnak arról a lehetőségről, hogy a Bizottság visszavonhat jogalkotási 
javaslatot,

J. a jogalkotási javaslatok visszavonására vonatkozó rendelkezések hiánya nem akadályozta 
meg a Bizottságot abban, hogy időről időre visszavonjon jogalkotási javaslatokat,

K. úgy tűnik, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság nem ért egyet abban, hogy a Bizottság 
milyen mértékben jogosult jogalkotási javaslatainak visszavonására,

L. e nézeteltérések ellenére a jogalkotási javaslatok visszavonása rendszeres gyakorlat a 
Bizottság részéről, amelynek vonatkozásában még egyetlen ügy sem került a Bíróság elé,

M. a múltban egyes alkalmakkor maga a Parlament kérte a Bizottságot javaslatai visszavonására,

N. a Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 2005. május 26-i keretmegállapodás1

kimondja, hogy:

– minden jogalkotási eljárás során „a Bizottság részletesen megvizsgálja a Parlament 
által elfogadott jogalkotási javaslataihoz fűzött módosításokat annak érdekében, hogy 
azokat figyelembe vegye minden módosított javaslatban” (31. pont),

– minden jogalkotási eljárás során „a Bizottság javaslatainak visszavonása előtt értesíti a 
Parlamentet és a Tanácsot” (32. pont),

– együttdöntéssel nem járó jogalkotási eljárások esetén a Bizottság „adott esetben” 
vállalja, hogy a Parlament által elutasított jogalkotási javaslatot visszavonja, és hogy ha 
a javaslat fenntartása mellett határoz, nyilatkozatban megindokolja döntésének okát 
(33. pont),

O. a jogalkotási javaslatok visszavonásával és, amennyiben szükséges, módosításával 
kapcsolatos, a három intézmény közötti közös iránymutatásokon alapuló egyetértés 
kedvezően hatna a jogalkotási eljárások zökkenőmentességére,

1. üdvözli a Bizottság említett közleményét, és úgy ítéli meg, hogy az abban említett javaslatok 
többségének visszavonása és módosítása ténylegesen hozzájárul a közösségi jogalkotási 
környezet egyszerűsítéséhez; kitart azonban amellett, hogy a Bizottságnak megfelelően 
figyelembe kellene vennie az Európai Parlament elnökének 2006. január 23-i levelében 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0194., melléklet.



PE423.766 132/377 DV\779820HU.doc

HU

megfogalmazott ellenvetéseket;

2. üdvözli, hogy a Bizottság végső álláspontjának elfogadása előtt ismételten felülvizsgálta 
javaslatait, tekintetbe véve az Európai Parlament ellenvetéseit; elismeri, hogy a Bizottság 
minden olyan esetben indokolta, ha nem fogadta el az ellenvetéseket, és néhány esetben 
jelezte azokat a lehetséges kezdeményezéseket, amelyekkel a Parlament kívánságai 
teljesíthetők;

3. hangsúlyozza, hogy a jövőben hasonló jellegű eljárások során a Bizottságnak konkrétan meg 
kellene indokolnia minden egyes javaslat visszavonását vagy módosítását, ahelyett, hogy csak 
olyan általános elvekre hivatkozik, amelyek nem adnak világos magyarázatot, hogy a 
Bizottság miért ítélte egy javaslat visszavonását vagy módosítását szükségesnek;

4. üdvözli, hogy a Bizottság figyelembe veszi a lisszaboni menetrend céljait, mielőtt javaslatot 
tenne egy jogalkotási javaslat visszavonására; éppen ezért sajnálja, hogy a Bizottság 
visszavonta az európai kölcsönösségi társaságok jogállásáról szóló irányelvre irányuló 
javaslatot, amely azonban a lisszaboni stratégia egyik kulcseleme; meglepőnek tartja, hogy a 
Bizottság a nemzeti jogok sokféleségére hivatkozik mint a közösségi kezdeményezések 
akadályozójára; ezért kéri a Bizottságot, hogy az év vége előtt tegyen olyan kezdeményezést, 
amely lehetővé teszi az európai kölcsönösségi társaságok és az európai egyesületek 
jogállásának kidolgozását.

5. kéri a Bizottságot, hogy kinevezését követően haladéktalanul készítsen el és nyújtson be a 
Parlamentnek és a Tanácsnak egy listát arról, hogy elődje mely jogalkotási javaslatait 
szándékozik fenntartani;

6. kéri a Bizottságot, hogy éves jogalkotási és munkaprogramjába foglalja bele azoknak a 
javaslatoknak a listáját, amelyeket vissza kíván vonni vagy módosítani kíván, hogy ez alapján 
a Parlament kifejthesse álláspontját, a szerződésekben foglalt előjogaival és az említett 
keretmegállapodásban megállapított eljárásokkal összhangban;

7. tudomásul veszi, hogy a jogalkotási aktus Bizottság általi visszavonásának lehetőségére a 
hatályos szerződések egyetlen rendelkezése sem utal, míg a jogalkotási aktusok módosítására 
az az alapelv vonatkozik, hogy a Bizottság módosíthatja javaslatait a közösségi jogi aktus 
elfogadásához vezető eljárások során, amint azt az EK-Szerződés 250. cikkének (2) 
bekezdése kimondja; elismeri, hogy ez az elv vonatkozik az együttdöntési eljárásra a 251. 
cikkel összhangban és az együttműködési eljárásra a 252. cikkel összhangban;

8. elismeri azonban, hogy — egyértelmű korlátok között — a Bizottság jogosult jogalkotási 
aktusok visszavonására az elfogadásukhoz vezető eljárás során, ami

a) jogalkotási kezdeményezésekhez való jogából ered, és logikus kiegészítője annak, 
hogy a javaslatok módosítására jogosult,

b) hozzájárul a Bizottság szerepének erősítéséhez a jogalkotási eljárás során, és

c) olyan pozitív elemnek tekinthető, amely biztosítja, hogy a közösségi jogalkotási 
aktusok elfogadásához vezető eljárások és az intézményközi párbeszéd célja a 
„közösség érdekének” előmozdítása legyen;
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9. fenntartja azonban, hogy ezt a lehetőséget a jogalkotási folyamatban az egyes intézményeket 
megillető, szerződésekben foglalt előjogok fényében kell szemlélni, összhangban az 
intézmények közötti lojális együttműködés elvével;

10. hangsúlyozza, hogy a visszavonás vagy módosítás lehetősége nem változtathat az egyes 
intézményeknek a jogalkotási folyamatban betöltött szerepén oly módon, hogy ez 
veszélyeztesse az intézmények közötti egyensúlyt, és a visszavonás lehetősége nem jelenti a 
Bizottság valamiféle „vétójogának” elismerését;

11. hangsúlyozza, hogy a jogalkotási aktusok visszavonására és módosítására ugyanazon 
általános elveknek kell vonatkozniuk, amelyek a javaslatok Bizottság általi benyújtását 
vezérlik, vagyis a közösségi érdeknek kell őket vezérelniük és megfelelően indokoltnak kell 
lenniük;

12. úgy ítéli meg — a Bíróságnak a szerződések által az intézmények számára megállapított 
előjogok pontos körének és korlátainak meghatározására vonatkozó hatáskörével kapcsolatos 
előzetes véleményalkotás nélkül — hogy, kedvező hatással lenne a jogalkotási folyamatra és 
az intézmények közötti párbeszédre, ha az intézmények közös iránymutatásokat állapítanának 
meg a jogalkotási aktusok Bizottság általi visszavonására és módosítására, a Parlament és a 
Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban és a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló intézményközi megállapodásban megállapított vonatkozó elvek 
kiegészítéseképpen;

13. a jogalkotási aktusok Bizottság általi visszavonásának és módosításának tekintetében a 
következő iránymutatásokat terjeszti elő:

a) a Bizottság a közösségi jogi aktus elfogadásához vezető eljárások során javaslatát 
elvben bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja, amíg a Tanács nem határozott. 
Ez azt jelenti, hogy az együttdöntési és együttműködési eljárás során a Bizottság 
nem cselekedhet így, miután a Tanács elfogadta a közös állásfoglalást, kivéve, ha 
a Tanács a közös álláspontról szóló határozatában úgy lépett túl hatáskörén a 
Bizottság javaslatának módosításában, hogy az a valóságban már magának a 
Tanácsnak a jogalkotási kezdeményezését alkotja, amiről a Szerződés nem 
rendelkezik,

b) ha a Parlament elutasít egy jogalkotási javaslatot vagy lényegbevágó 
módosításokat javasol, vagy ha a Parlament egyéb úton egy jogalkotási javaslat 
visszavonására vagy lényegbevágó módosítására kéri a Bizottságot, a 
Bizottságnak ezt az álláspontot megfelelően figyelembe kell vennie. Ha fontos 
okból a Bizottság úgy dönt, hogy eltekint a Parlament álláspontjától, döntésének 
okát nyilatkozatban kell megindokolnia a Parlamentnek,

c) ha a Bizottság saját kezdeményezésére kíván visszavonni vagy módosítani egy 
jogalkotási javaslatot, szándékáról előzetesen értesítenie kell a Parlamentet. Ezt az 
értesítést időben kézbesíteni kell, hogy a Parlamentnek lehetősége legyen 
véleményét nyilvánítania az ügyben, és világos magyarázatot kell tartalmaznia 
arról, hogy a Bizottság miért ítélte szükségesnek az adott javaslat visszavonását 
vagy módosítását. A Bizottságnak megfelelően figyelembe kell vennie a 
Parlament véleményét. Amennyiben fontos okokból a Bizottság a Parlament 
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kérése ellenére a javaslat visszavonása vagy módosítása mellett határoz, 
döntésének okát nyilatkozatban kell megindokolnia a Parlamentnek;

14. hangsúlyozza, hogy az, hogy a jogalkotási javaslatok visszavonását és módosítását illetően a 
Bizottság milyen mértékben veszi figyelembe a Parlament véleményét, alapvető része a két 
intézmény szilárd együttműködésének alapját képező politikai bizalomnak;

15. úgy ítéli meg, hogy ha a Bizottság úgy von vissza vagy módosít lényegbevágóan egy 
jogalkotási javaslatot, hogy az érinti a Parlament jogalkotási előjogait, a kérdést politikai 
megfontolásra a Parlament illetékes politikai testületeihez kell utalni; továbbá úgy ítéli meg, 
hogy ha a Bizottság úgy von vissza egy jogalkotási javaslatot, hogy az érinti a jogalkotási 
hatóság két ágának előjogait, ezek a visszavonást érvénytelennek tekinthetik és a szerződések 
rendelkezései szerint folytathatják a szóban forgó aktus elfogadásához vezető eljárást;

16. úgy ítéli meg, hogy ha egy jogalkotási javaslatot a Szerződés 138. cikkével összhangban 
fogalmaztak meg, a Bizottságnak tájékoztatnia kell az európai szociális partnereket arról a 
szándékáról, hogy a jogalkotási javaslatot vissza kívánja vonni, vagy azt lényegesen 
módosítani kívánja;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az Európai Parlament 2007. május 22-i határozata az együttdöntési eljárás gyakorlati 
vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat jóváhagyásáról (2005/2125(ACI)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 251. cikkére,

– tekintettel az új együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozatról szóló 
1999. május 5-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Elnökök Értekezlete 2007. március 8-i határozatára,

– tekintettel az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló közös nyilatkozat 
felülvizsgálatának tervezetére (a továbbiakban „a felülvizsgált nyilatkozat”),

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére és az eljárási szabályzat VI. 
melléklete XVIII. szakaszának 4. pontjára,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0142/2007),

A. mivel az együttdöntési eljárás egyre szélesebb körű alkalmazása megnöveli az eljárás 
fontosságát az EU jogalkotásában és megváltoztatja a Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti 
intézményközi kapcsolatok természetét,

B. mivel a Parlament, a Tanács és a Bizottság arra törekszik, hogy az EU jogalkotását átláthatóbbá, 
összehangoltabbá, hatékonyabbá és demokratikusabbá tegye,

C. mivel, noha az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól szóló 1999-es közös nyilatkozat 
hasznosnak bizonyult, a nyilatkozat alkalmazásával kapcsolatos bizonyos gyakorlati 
fejlemények idővel szükségessé tették módosítását,

D. mivel az Európai Unió egymást követő bővítései kihívást jelentenek az eljárások egyszerűsítése 
és az erőforrások optimális kihasználása terén egyaránt,

E. mivel a felülvizsgált nyilatkozat megfelel ezeknek az elvárásoknak és lehetővé teszi, hogy az 
intézményközi együttműködés a jövőben konstruktívan és rugalmasan fejlődhessen,

F. mivel az intézményközi megállapodások és keretmegállapodások jelentős következményekkel 
járnak, és mivel ezért elengedhetetlen, hogy az e megállapodásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében összegyűjtsék a meglévő megállapodásokat és a Parlament eljárási 
szabályzatának mellékleteként közzétegyék őket,

1. megerősíti az áltáthatóság, elszámoltathatóság és hatékonyság elvei iránti elkötelezettségét, 
valamint hogy az EU jogalkotási eljárásainak egyszerűsítésére van szükség, az Európai Unió 
jogrendjének tiszteletben tartása mellett;

2. üdvözli a felülvizsgált nyilatkozatot, amely az 1999-es nyilatkozat szerkezetéhez és 
                                               
1 HL C 279., 1999.10.1., 229. o.
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tartalmához képest előrelépést jelent, és egy sor fontos rendelkezéssel bővíti, amelyeknek 
köszönhetően a dokumentum összhangba kerül a meglévő jó gyakorlatokkal, és amelyek célja a 
három intézmény közötti együttműködés megerősítése az EU-jogalkotás hatékonyságának és 
minőségének javítása érdekében;

3. kívánatosnak tartja, hogy a Parlament fogadjon el egy módszert a parlamenti bizottságok 
háromoldalú egyeztetések során alkalmazott gyakorlatainak összehangolása céljából, a 
parlamenti küldöttségek összetételének néhány szabálya, illetve a munkájukkal kapcsolatos 
titoktartási kötelezettség meghatározásával;

4. különösen üdvözli a felülvizsgált nyilatkozat alábbi előrelépéseit:

a) a Tanács elnöksége képviselőinek a parlamenti bizottságok ülésein való részvételével és a 
Tanács álláspontjára vonatkozó tájékoztatás kérésével kapcsolatos új rendelkezések, 
amelyek együttesen előrelépést jelentenek a jogalkotás két ága közötti párbeszéd javítása 
felé;

b) az intézmények közötti informális tárgyalásokon elért megállapodások levélváltással történő 
véglegesítési gyakorlatának elismerése;

c) annak az elvnek a megerősítése, hogy a jogász-nyelvészi felülvizsgálattal kapcsolatban a 
Parlament és a Tanács szolgálatainak egyenlő partnerekként kell együttműködniük;

d) megállapodás arra vonatkozólag, hogy a fontos elfogadott szövegeket lehetőleg közös 
ceremónia alkalmával, a média jelenlétében írják alá és munkájuk sikeres végeredményét 
közös sajtónyilatkozatban és sajtótájékoztatón jelentsék be;

5. meggyőződése, hogy a felülvizsgált nyilatkozat tovább javítja majd az együttdöntési eljárásban 
végzett jogalkotási munka átláthatóságát és nyilvános elszámoltathatóságát;

6. jóváhagyja a határozathoz csatolt felülvizsgált nyilatkozatot, és úgy határoz, hogy a 
felülvizsgált nyilatkozatot csatolja eljárási szabályzatához; kéri, hogy a felülvizsgált 
nyilatkozatot tegyék közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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MELLÉKLET
EURÓPAI PARLAMENT

TANÁCS

BIZOTTSÁG

AZ EGYÜTTDÖNTÉSI ELJÁRÁS GYAKORLATI VONATKOZÁSAIRÓL SZÓLÓ 
KÖZÖS NYILATKOZAT (AZ EK-SZERZŐDÉS 251. CIKKE)

ÁLTALÁNOS ELVEK

1. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság (továbbiakban az „intézmények”) megállapítják, 
hogy a Tanács elnöksége, a Bizottság, az Európai Parlament érintett bizottságainak elnökei és/vagy 
előadói, valamint az egyeztetőbizottság társelnökei közötti megbeszélések jelenlegi gyakorlata 
megfelelőnek bizonyult.

2. Az intézmények megerősítik, hogy ezt az együttdöntési eljárás különböző szintjein kialakult 
gyakorlatot továbbra is bátorítani kell. Az intézmények vállalják, hogy megvizsgálják 
munkamódszereiket az EK-Szerződésben megállapított együttdöntési eljárás egészének 
eredményesebb alkalmazása érdekében.

3. Ez a közös nyilatkozat tisztázza ezeket a munkamódszereket és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati 
intézkedéseket, valamint kiegészíti a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 
megállapodást1, különösen annak az együttdöntési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit. Az 
intézmények vállalják, hogy az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az eredményesség elveivel 
összhangban teljes mértékben betartják az ilyen kötelezettségvállalásokat. E vonatkozásban az 
intézményeknek különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a közösségi vívmányok tiszteletben 
tartása mellett előrehaladást érjenek el az egyszerűsítést célzó javaslatok terén.

4. Az intézményeknek álláspontjaik lehető legnagyobb mértékű összehangolása érdekében az 
eljárás során jóhiszeműen együtt kell működniük, ezáltal adott esetben lehetőséget biztosítva a jogi 
aktus elfogadására az eljárás korai szakaszában.

5. E célt szem előtt tartva az intézményeknek megfelelő intézményközi kapcsolatokon keresztül az 
együttdöntési eljárás összes szakaszában együtt kell működniük a munkafolyamat ellenőrzésében és 
a konvergencia mértékének elemzésében.

6. Belső eljárási szabályzataikkal összhangban az intézmények vállalják a rendszeres 
információcserét az együttdöntési ügyek előrehaladásáról. Biztosítaniuk kell, hogy munkaterveik 
megfelelő részeit az eljárások koherenciája érdekében a lehető legnagyobb mértékben 

                                               
1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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összehangolják. Az intézmények ezért a különböző jogalkotási javaslatok végső elfogadásához 
vezető munkaszakaszok tájékoztató jellegű ütemtervének elkészítésére törekednek, a döntéshozatali 
folyamat politikai természetének teljes tiszteletben tartásával.

7. Az intézmények közötti együttműködés az együttdöntési eljárás során gyakran háromoldalú 
egyeztetések formájában valósul meg. Ez a háromoldalú egyeztetési rendszer már bebizonyította 
életképességét és rugalmasságát a megállapodás lehetőségeinek növelésében az első vagy második 
olvasat során, valamint hozzájárult az egyeztetőbizottság munkájának előkészítéséhez is.

8. Ezek a háromoldalú egyeztetések általában informális keretek között zajlanak. Ezekre az eljárás 
során bármikor, a képviselet minden szintjén sor kerülhet, a várható megbeszélés természetétől 
függően. Az egyes ülések résztvevőit mindegyik intézmény saját eljárási szabályzata alapján jelöli 
ki, határozza meg a tárgyalási megbízást, és időben értesíti a többi intézményt az ülésekkel 
kapcsolatos intézkedésekről.

9. A lehetőségekhez mérten a következő ülésen benyújtandó kompromisszumos szöveg-tervezeteket 
előzetesen minden résztvevőhöz el kell juttatni. Az átláthatóság fokozása érdekében az Európai 
Parlamentben vagy a Tanácsnál sorra kerülő háromoldalú egyeztetéseket lehetőség szerint be kell 
jelenteni.

10. A Tanács Elnöksége törekszik arra, hogy részt vegyen a parlamenti bizottságok ülésein. Az 
Elnökség gondosan mérlegeli a Tanács álláspontjával kapcsolatos információk kiadására vonatkozó 
kéréseket.

ELSŐ OLVASAT

11. Az intézmények jóhiszeműen, a lehető legnagyobb mértékben együttműködnek álláspontjaik 
összeegyeztetésében annak érdekében, hogy a jogi aktust lehetőleg az első olvasat során el lehessen 
fogadni.

Megállapodás az Európai Parlament első olvasata során

12. Megfelelő kapcsolatokat kell kialakítani a jogalkotási eljárás első olvasat során történő lezárása 
érdekében. 

13. A Bizottság elősegíti az ilyen kapcsolatok kialakítását, kezdeményezési jogával pedig 
konstruktív módon él az Európai Parlament és a Tanács álláspontjainak összeegyeztetése 
érdekében, az intézmények közötti egyensúly és a Szerződés által a Bizottságra ruházott feladatok 
megfelelő figyelembe vételével.

14. Ha a háromoldalú egyeztetéssel zajló informális tárgyalásokon megállapodást érnek el, a 
Coreper elnöke az illetékes parlamenti bizottság elnökének címzett levélben, a Bizottság 
javaslatához fűzött módosítások formájában továbbítja a megállapodás lényegi részleteit. A levél 
tartalmazza, hogy a Tanács kész az említett eredmény elfogadására – amely jogász-nyelvészi 
ellenőrzés tárgyát képezi – ha azt a plenáris ülésen szavazással megerősítik. A levél másolatát 
elküldik a Bizottságnak.
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15. Ebben az összefüggésben – ha az eljárás lezárása első olvasatban várható – a lezárásra 
vonatkozó szándékot a lehető legkorábban közölni kell.

Megállapodás a tanácsi közös álláspont szakaszában

16. Ha az Európai Parlament első olvasata során nem születik megállapodás, a kapcsolatokat 
továbbra is fenn lehet tartani annak érdekében, hogy a közös álláspont szakaszában megállapodás 
születhessen.

17. A Bizottság elősegíti az ilyen kapcsolatok kialakítását, kezdeményezési jogával pedig 
konstruktív módon él az Európai Parlament és a Tanács álláspontjainak összeegyeztetése 
érdekében, az intézmények közötti egyensúly és a Szerződés által a Bizottságra ruházott feladatok 
megfelelő figyelembe vételével.

18. Ha megállapodás születik ebben a szakaszban, az illetékes parlamenti bizottság elnöke levélben 
tájékoztatja a Coreper elnökét arról, hogy a plenáris ülésen javasolni fogja a tanácsi közös álláspont 
módosítás nélkül történő elfogadását, amely Tanács általi megerősítés és jogász-nyelvészi 
ellenőrzés tárgyát képezi. A levél másolatát elküldik a Bizottságnak.

MÁSODIK OLVASAT

19. Indokolásában a Tanács a lehető legegyértelműbben megmagyarázza az okokat, amelyek a 
közös álláspont elfogadását indokolták. Az Európai Parlament a második olvasat során a lehető 
legnagyobb mértékben figyelembe veszi ezeket az okokat és a Bizottság álláspontját.

20. A közös álláspontok továbbítása előtt a Tanács arra törekszik, hogy az Európai Parlamenttel és a 
Bizottsággal együtt megvizsgálja a továbbítás időpontját a jogalkotási eljárás maximális 
hatékonyságának biztosítása érdekében a második olvasat során.

Megállapodás az Európai Parlament második olvasata során

21. A megfelelő kapcsolatok a tanácsi közös álláspont Európai Parlamentnek való továbbításával 
tovább működnek. Ennek során a cél az egyes álláspontok jobb megértése, és ezáltal a jogalkotási 
eljárás minél gyorsabb lezárása.

22. A Bizottság elősegíti az ilyen kapcsolatok kialakítását és véleményt nyilvánít az Európai 
Parlament és a Tanács álláspontjainak összeegyeztetése érdekében. Ennek során megfelelően 
figyelembe veszi az intézmények közötti egyensúlyt és a Szerződésben rá ruházott feladatokat.

23. Ha a háromoldalú egyeztetéssel zajló informális tárgyalásokon megállapodást érnek el, a 
Coreper elnöke az illetékes parlamenti bizottság elnökének címzett levélben, a tanácsi közös 
állásponthoz fűzött módosítások formájában továbbítja a megállapodás lényegi részleteit. A levél 
tartalmazza, hogy a Tanács kész az említett eredmény elfogadására – amely jogász-nyelvészi 
ellenőrzés tárgyát képezi – ha azt a plenáris ülésen szavazással megerősítik. A levél másolatát 
elküldik a Bizottságnak.
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EGYEZTETÉS

24. Az első háromoldalú egyeztetést akkor szervezik meg, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a Tanács 
nem tudja elfogadni az Európai Parlament valamennyi, a második olvasatban tett módosítását, és 
amikor a Tanács készen áll álláspontja ismertetésére. Az egyes ülések résztvevőit mindegyik 
intézmény saját eljárási szabályzata alapján jelöli ki, és határozza meg tárgyalási megbízásukat. A 
Bizottság a lehető legkorábbi szakaszban mindkét küldöttséget tájékoztatja a szándékairól az 
Európai Parlament második olvasata során elfogadott módosításokról szóló véleményével 
kapcsolatban.

25. Az egyeztetési eljárás során mindvégig háromoldalú egyeztetésekre kerül sor a fennmaradó 
kérdések megoldása és az egyeztetőbizottságban elérendő megállapodás előkészítése érdekében. A 
háromoldalú egyeztetések eredményeit az érintett intézmények ülésein megvitatják és lehetőség 
szerint elfogadják.

26. Az egyeztetőbizottságot a Tanács elnöke hívja össze az Európai Parlament elnökével 
egyetértésben, a Szerződés rendelkezéseinek figyelembe vételével.

27. A Bizottság részt vesz az egyeztetési eljárásban, és megtesz minden szükséges kezdeményezést 
az Európai Parlament és a Tanács álláspontjának közelítése érdekében. Ilyen kezdeményezések 
lehetnek az Európai Parlament és a Tanács álláspontját figyelembe vevő kompromisszumos 
szövegtervezetek, a Szerződés által a Bizottságra ruházott szerep figyelembe vételével.

28. Az egyeztetőbizottság elnöki tisztjét az Európai Parlament elnöke és a Tanács elnöke közösen 
látják el. Az egyeztetőbizottság ülésein az elnöki tisztséget a társelnökök felváltva látják el.

29. Az egyeztetőbizottság üléseinek időpontját és napirendjét a társelnökök közösen állapítják meg 
biztosítva a bizottság hatékony működését az egyeztető eljárás teljes időtartama alatt. Az előre 
meghatározott időpontokban konzultálnak a Bizottsággal. Az Európai Parlament és a Tanács 
útmutatási céllal megfelelő időpontokat rögzít az egyeztető eljárások számára és azokról 
tájékoztatja a Bizottságot. 

30. Az egyeztetőbizottság ülésein a társelnökök több ügyet is napirendre vehetnek. A fő témán (B. 
pont) kívül – amely esetében még nem született megállapodás –, egyéb témákkal kapcsolatos 
egyeztető eljárást is meg lehet nyitni és/vagy le lehet zárni, e napirendi pontok (A. pont) 
megvitatása nélkül.

31. A Szerződés határidőkkel kapcsolatos rendelkezéseinek tiszteletben tartásával az Európai 
Parlament és a Tanács a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az ütemezési 
követelményeket, különösen amelyek az intézmények tevékenysége szüneteléséből, illetve az 
európai parlamenti választásokból erednek. A tevékenységben bekövetkező szünetnek minden 
esetben a lehető legrövidebbnek kell lennie.

32. Az egyeztetőbizottság felváltva az Európai Parlament és a Tanács épületeiben ül össze annak 
érdekében, hogy a két intézmény egyenlő részt vállaljon az infrastruktúra biztosításából, a 
tolmácsolást is beleértve.

33. Az egyeztetőbizottság rendelkezésére kell állnia a Bizottság javaslatának, a Tanács közös 
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álláspontjának és a Bizottság azzal kapcsolatos véleményének, az Európai Parlament által javasolt 
módosításoknak és a Bizottság azokkal kapcsolatos véleményének, valamint az Európai Parlament 
és a Tanács küldöttségei által készített közös munkadokumentumnak. A munkadokumentumnak 
lehetővé kell tennie a felhasználói számára, hogy könnyen azonosíthassák a napirenden lévő 
kérdéseket és eredményesen hivatkozhassanak rájuk. Általános szabályként a Bizottság az Európai 
Parlament szavazási eredményének hivatalos kézhez vétele után három héten belül, de legkésőbb az 
egyeztető eljárás megkezdésekor nyújtja be véleményét.

34. A társelnökök szövegeket terjeszthetnek elő jóváhagyásra az egyeztetőbizottságban.

35. A közös szöveggel kapcsolatos megállapodást az egyeztetőbizottság ülésén, vagy azt követően a 
társelnökök közötti levélváltás alkalmával lehet megállapítani. Az ilyen levelek másolatát elküldik a 
Bizottságnak.

36. Ha az egyeztetőbizottság megállapodásra jut a közös szöveggel kapcsolatban, a szöveget jogász-
nyelvészi véglegesítés után hivatalos elfogadásra kell benyújtani a társelnökökhöz. Kivételes 
esetben, a határidők betartása érdekében azonban a közös szöveg tervezetét is be lehet nyújtani 
jóváhagyásra a társelnököknek.

37. A társelnökök a jóváhagyott közös szöveget közösen aláírt levél formájában továbbítják az 
Európai Parlament és a Tanács elnökének. Ha az egyeztetőbizottság nem tud megegyezni a közös 
szöveggel kapcsolatban, a társelnökök közösen aláírt levélben értesítik erről az Európai Parlament 
és a Tanács elnökét. Ezek a levelek hivatalos okmánynak számítanak. Az ilyen levelek másolatát 
tájékoztatási célból elküldik a Bizottságnak. Az egyeztető eljárás során használt 
munkadokumentumok az eljárás lezárása után az egyes intézmények dokumentum-
nyilvántartásában tekinthetők meg.

38. Az egyeztetőbizottság titkárságának szerepét a Tanács Főtitkársága és az Európai Parlament 
Titkársága közösen látják el, a Bizottság Főtitkárságával együttműködve.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

39. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács a Szerződés 251. cikkében említett határidők 
meghosszabbítását látja szükségesnek, erről értesíti a másik intézmény és a Bizottság elnökét.

40. Ha az első vagy második olvasat, illetve az egyeztetés során megállapodást érnek el, a szöveget 
az Európai Parlament és a Tanács jogász-nyelvészi szolgálatai véglegesítik szoros 
együttműködésben és közös megállapodás alapján.

41. Az elfogadott szövegekben változtatást végezni kizárólag az Európai Parlament és a Tanács 
megfelelő szintű, kifejezett megállapodása alapján lehet. 

42. A véglegesítést az Európai Parlament és a Tanács különböző eljárásainak figyelembe vételével 
kell elvégezni, különös tekintettel a belső eljárások lezárására vonatkozó határidők betartására. Az 
intézmények vállalják, hogy a jogász-nyelvészi véglegesítésre meghatározott időt nem használják a 
lényegi kérdésekkel kapcsolatos tárgyalások újrakezdésére.
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43. Az Európai Parlament és a Tanács megállapodnak a két intézmény által közösen készített 
szövegek közös formátumáról. 

44. Az intézmények a lehető legnagyobb mértékben közösen elfogadható szabványos mondatokat 
használnak az együttdöntési eljárással elfogadott jogi aktusokba beillesztendő szövegekben, 
különösen a végrehajtási jogkörök gyakorlásával (a komitológiai határozattal1 összhangban), a 
hatálybalépéssel, a nemzeti jogrendekbe való átültetéssel, a jogi aktusok végrehajtásával és a 
Bizottság kezdeményezési jogának tiszteletben tartását érintő rendelkezésekkel kapcsolatban.

45. Az intézmények lehetőség szerint közös sajtótájékoztatón jelentik be a jogalkotási eljárás 
sikeres lezárását az első vagy második olvasat, illetve az egyeztetés során. Az intézmények 
lehetőség szerint közös sajtóközleményeket bocsátanak ki.

46. A jogalkotási aktusnak az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárásával történő 
elfogadása után a szöveget aláírásra benyújtják az Európai Parlament és a Tanács elnökének, és 
ezen intézmények főtitkárának.

47. Az Európai Parlament és a Tanács elnöke az aláírandó szöveget saját anyanyelvén kapja meg, és 
azt lehetőség szerint havonta megrendezett közös protokolláris rendezvény keretében együtt írja alá. 
A protokolláris rendezvény célja, hogy ezen fontos jogi aktusok aláírására a sajtó jelenlétében 
kerüljön sor.

48. A közösen aláírt szöveget kihirdetés céljából továbbítják az Európai Unió Hivatalos Lapjának.
A jogszabályokat általában legkésőbb két hónappal az Európai Parlament és a Tanács általi 
elfogadásuk után hirdetik ki.

49. Ha valamelyik intézmény elírást vagy nyilvánvaló hibát fedez fel a szövegben (vagy annak 
valamelyik nyelvi változatában), erről azonnal értesíti a többi intézményt. Ha a hiba olyan jogi 
aktussal kapcsolatos, amelyet még sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem fogadott el, az 
Európai Parlament és a Tanács jogász-nyelvészi szolgálatai szoros együttműködésben készítik el a 
szükséges helyesbítést. Ha a hiba valamelyik vagy mindkét intézmény által elfogadott, kihirdetett 
vagy még ki nem hirdetett jogi aktust érinti, az Európai Parlament és a Tanács közös 
megállapodással saját vonatkozó eljárásaik alapján elkészített helyesbítést fogadnak el.

                                               
1 A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 

1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.). A legutóbb a 
2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.27., 11. o.) módosított határozat.
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Az Európai Parlament 2006. július 17-i jogalkotási állásfoglalása a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 
1999/468/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozattervezetről (2002/0298(CNS)) -
Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 202. cikke 
harmadik francia bekezdésére,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-36. cikkére1,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10126/1/2006)2,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2002)0719)3 és a módosított 
javaslatra (COM(2004)0324)4,

– tekintettel 2003. szeptember 2-i álláspontjára5,

– a Tanáccsal az EK-Szerződés 202. cikke alapján történt ismételt konzultációt követően (C6-
0190/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 55. cikke (3) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0236/2006),

1. jóváhagyja a tanácsi határozat tervezetét;

2. felkéri illetékes bizottságát, hogy vizsgálja meg, helyes lenne-e az eljárási szabályzat, és 
különösen a 81. cikk módosítása annak érdekében, hogy a Parlament a lehető legjobban ki tudja 
aknázni az új, ellenőrzött szabályozási eljárás keretében rá ruházott jogokat;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
1 HL C 310., 2004.12.16., 1. o.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
4 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
5 HL C 76 E., 2004.3.25., 82. o.
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Az Európai Parlament 2006. július 6-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi 
határozat módosításáról szóló tanácsi határozat tervezetére vonatkozó, együttes nyilatkozat 
formájában létrejött intézményközi megállapodás megkötéséről (új, ellenőrzött szabályozási 
eljárás) (2006/2152(ACI)) - Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 202. cikke harmadik 
francia bekezdésére,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatra1,

– tekintettel a Bizottságnak az 1999/468/EK határozat módosítására irányuló tanácsi 
határozatra irányuló javaslatára2 (COM(2002)0719),

– tekintettel Romano Prodinak, a Bizottság korábbi elnökének az Európai Parlament előtt 2002. 
február 5-én tett nyilatkozatára („Prodi-nyilatkozat”),

– tekintettel 2003. szeptember 2-i álláspontjára3,

– tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról szóló 2002.
február 5-i állásfoglalására4,

– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2004)0324)5,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10126/1/2006– C6-0190/2006)6,

– tekintettel a közös nyilatkozattervezetre (10125/2006 – C6-0208/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0237/2006),

mivel,

A. a Tanács és a Bizottság múlt ősszel megállapodtak abban, hogy módosított bizottsági javaslat 
alapján tárgyalásokat kezdenek a komitológiai eljárásokra vonatkozó reformok folytatásának 
lehetőségeiről,

B. az Elnökök Értekezlete 2005. november 10-én úgy határozott, megkezdi a komitológiai 
                                               
1 HL L 184, 1999.7.17., 23. o.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 HL C 76. E, 2004.3.25., 82. o.
4 HL C 284 E., 2002.11.21., 115. o.
5 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
6 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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eljárásokra vonatkozó párbeszédet a Tanáccsal és a Bizottsággal, és e célból megbízta a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökét és a felelős bizottság előadóját, amely megbízatást 
2006. január 19-én megújítottak,

C. ezek a tárgyalások egy új eljárás tervezetéhez és az eljárásra vonatkozó határozattal 
kapcsolatos nyilatkozattervezetekhez vezettek,

D. a határozat új, „ellenőrzött szabályozási eljárást” vezet be az 1999-es komitológiáról szóló 
határozatba, amely felhatalmazza az Európai Parlamentet és a Tanácsot arra, hogy egyenlő 
jogkörökkel felülvizsgáljon vagy elutasítson olyan „kvázi jogalkotási” intézkedéseket, 
amelyek az együttdöntési eljárás során elfogadott eszközök végrehajtására irányulnak,

E. az állam- és kormányfők által aláírt, az európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
felhatalmazza a Parlamentet, hogy visszavonhassa a hatáskörök átruházását (I-36. cikk); az 
új, ellenőrzött szabályozási eljárás végső, kompromisszumos szövege nem biztosít ilyen jogot 
a Parlament számára; a hatáskörök átruházása visszavonásának joga ezért továbbra is az 
Európai Parlament egyik legfontosabb követelése marad, amelyet különösen az Alkotmányról 
szóló szerződés segítségével lehetne elérni,

F. a határozatot az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata, a 
Bizottságnak a Tanács jegyzőkönyvében rögzítendő nyilatkozata, valamint a Bizottságnak az 
új eljárás végrehajtását és alkalmazását illető nyilatkozatai kísérik majd,

G. ezek a nyilatkozatok a három intézmény által a tárgyalások során felvetett fontos 
szempontokat tükrözik, amelyek nélkül nem lehetett volna megállapodásra jutni az új 
eljárással kapcsolatban, és amelyek nélkül nem lett volna biztosítható a gyakorlati hatás 
elérése;

1. jóváhagyja az e határozathoz mellékelt, közös nyilatkozat formájában történt megállapodás 
megkötését;

2. tudomásul veszi a Bizottság átláthatósági intézkedéseiről szóló, a közös nyilatkozattal 
kapcsolatban tett nyilatkozatát;

3. tudomásul veszi a Bizottságnak a nyelvi rendszerről, a felülvizsgálati időszak kezdetéről és a 
hatályos jogi aktusok kiigazításáról szóló nyilatkozatait;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata

1. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság üdvözli a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat1 módosításáról szóló tanácsi határozat közeljövőben történő 
elfogadását. Az új, „ellenőrzött szabályozási bizottsági eljárás” elnevezésű eljárásnak az 
1999-es határozatba történő beépítése lehetővé teszi a jogalkotó számára, hogy ellenőrizze az 
együttdöntési eljárás keretében elfogadott eszközök végrehajtására irányuló „kvázi 
jogalkotási” intézkedések elfogadását.

2. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a jelenlegi szerződés 
keretében e határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament 
igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok 
végrehajtását.

3. A jogalkotó hatóságok előjogainak sérelme nélkül az Európai Parlament és a Tanács elismeri, 
hogy a megfelelő jogalkotás elvei megkövetelik, hogy a végrehajtási hatásköröket határidő 
nélkül ruházzák a Bizottságra. Ha azonban meghatározott határidőn kell belül kell kiigazítást 
végezni, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság szerint egy olyan záradék, amely 
felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a végrehajtási hatáskörök átruházásával 
kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálatára vagy hatályon kívül helyezésére vonatkozóan, 
erősíthetné a jogalkotó által gyakorolt ellenőrzést.

4. Ez az új eljárás a hatálybalépésétől kezdődően alkalmazandó az együttdöntési eljárás 
keretében elfogadandó jogi aktusok által előírt kvázi jogalkotási intézkedésekre, beleértve a 
pénzügyi szolgáltatások területén a jövőben elfogadandó jogi aktusok által előírt kvázi 
jogalkotási intézkedéseket is („Lámfalussy” jogi aktusok).  Ahhoz azonban, hogy az eljárás 
alkalmazható legyen az együttdöntési eljárás keretében elfogadott, már hatályban lévő jogi 
aktusokra, azokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani oly módon, 
hogy az 1999/468/EK határozat 5. cikkében meghatározott szabályozási bizottsági eljárást az 
ellenőrzött szabályozási bizottsági eljárás váltsa fel valamennyi, az alkalmazási körébe 
tartozó intézkedés esetén.

5. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság sürgősnek ítéli az alábbi jogi aktusok 
kiigazítását:

a) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszereken alkalmazott, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó állításokról (a Hivatalos Lapban még nem jelent 
meg)

b) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a
befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 1993. március 15-i 
93/6/EGK tanácsi irányelv átdolgozásáról (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg)

c) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a 
hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2000. március 20-

                                               
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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i 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról (a Hivatalos 
Lapban még nem jelent meg)

d) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/43/EK irányelve az éves és 
összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87. o.)

e) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendelete a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-
ellenőrzési kódex) létrehozásáról (HL L 105., 2006.4.13., 1. o.)

f) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi 
rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.)

g) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 2005/32/EK irányelve az 
energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és 
2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 191., 
2005.7.22., 29. o.)

h) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 9-i 2005/1/EK irányelve a 
73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi 
irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK 
és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi 
szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása 
érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.)

i) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi 
és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található 
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.)

j) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/109/EK irányelve a 
szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra 
vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv 
módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.)

k) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi 
eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.)

l) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az 
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.)

m) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK rendelete a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 
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2003.10.18., 1. o.)

n) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 3-i 2003/41/EK irányelve a 
foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről 
(HL L 235., 2003.9.23., 10. o.)

o) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/6/EK irányelve a bennfentes 
kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) (HL L 96., 2003.4.12., 16. 
o.)

p) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i 2002/96/EK irányelve az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 37., 2003.2.13., 24. o.)

q) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i 2002/95/EK irányelve egyes 
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról (HL L 37., 2003.2.13., 19. o.)

r) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelve a 
pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési 
vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 
92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 
98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról (HL L 
35., 2003.2.11., 1. o.)

s) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendelete a 
nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.)

t) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 21-i 2001/107/EK irányelve az 
átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 
85/611/EGK tanácsi irányelvnek az alapkezelő társaságok és az egyszerűsített 
tájékoztató szabályozása tekintetében történő módosításáról (HL L 41., 2002.2.13., 20. 
o.)

u) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.)

v) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 12-i 2001/18/EK irányelve a 
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
106., 2001.4.17., 1. o.)

w) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.)

x) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK irányelve az 
elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.)

y) Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid 
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termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

E célból a Bizottság jelezte, hogy a lehető leghamarabb benyújtja az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz a fent említett jogi aktusok oly módon történő módosítására vonatkozó 
javaslatait, hogy azok tartalmazzák az ellenőrzött szabályozási bizottsági eljárást, és ezáltal 
hatályon kívül helyezzék e jogi aktusok olyan esetleges rendelkezéseit, amelyek időbeli határt 
szabnak a végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő ruházásának. Az Európai Parlament és 
a Tanács ügyel arra, hogy az említett javaslatokat a lehető leghamarabb elfogadják.

6. A jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. december 16-i intézményközi 
megállapodásnak1 megfelelően az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet a 
végrehajtási intézkedéseknek a jogalkotásban játszott fontos szerepére.  Továbbá úgy ítélik 
meg, hogy a közösségi jogszabályok szövegezésének minőségére vonatkozó közös 
iránymutatásokról szóló 1998. december 22-i intézményközi megállapodás2 általános elveit 
mindenképpen alkalmazni kell az új, ellenőrzött szabályozási eljárás keretében elfogadott 
általános hatályú intézkedésekre.

                                               
1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
2 HL C 73., 1999.3.17., 1. o.
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Az Európai Parlament 2008. május 8-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK 
határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, 
az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás 
megkötéséről (2008/2002(ACI)) - Monica Frassoni jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnökének 2008. március 27-i levelére, amelyben továbbítja az Elnökök Értekezlete 
által elfogadott 2007. december 12-i intézményközi megállapodást,

– tekintettel az EK-Szerződés 202. cikkére,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999/468/EK tanácsi határozatot módosító 2006. július 17-i 
2006/512/EK tanácsi határozatra1,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat 
végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött 
megállapodás tervezetére (a továbbiakban: megállapodás),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére, és 120. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0107/2008),

A. mivel az Európai Parlament és a Bizottság közötti, Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat 
végrehajtására vonatkozó eljárásokra vonatkozó 1999. június 28-i megállapodás („a 2000. évi 
megállapodás”) bizonyos rendelkezéseit2 – például azt a rendelkezést, hogy a Parlament a 
bizottsági tagokkal egy időben és azonos feltételekkel megkapja a komitológiai 
dokumentumokat, – a Bizottság sajnálatos módon figyelmen kívül hagyta, mivel e 
dokumentumokat mindig túl későn, és nem is a bizottsági tagoknak történő megküldéssel egy 
időben juttatta el a Parlamentnek,

B. mivel az 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásai nagymértékben elégtelenek 
voltak, és az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás menetének kivételével
továbbra is azok, egyebek mellett a komitológiai adatbázis működtetési módja miatt; mivel a 
dokumentumokat gyakorta szétdarabolva küldik meg, aktuális állapotuk egyértelmű közlése 
nélkül, olykor félrevezető címekkel, pl. a bizottságban még szavazásra nem bocsátott 
végrehajtási intézkedések tervezetét az „ellenőrzéshez való jog” címmel küldik meg a 
„tájékoztatáshoz való jog” cím helyett, ami homályossá teszi, hogy mely határidők 
alkalmazandók,

C. mivel e probléma a gyakorlatban még tovább csökkenti a Parlament már eddig is igen 

                                               
1 HL L 200., 2006.7.22., 11. o.
2 HL L 256., 2000.10.10., 19. o.
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korlátozott ellenőrzési lehetőségeit a komitológiai kérdésekben,

D. mivel, a Bizottság ezúttal vállalta, hogy létrehoz egy elektronikus nyilvántartást, amely a 
Parlamentnek megküldött valamennyi olyan dokumentumot tartalmazza, amelyhez a Parlament 
közvetlenül hozzáférhet, ami az azonos eljárás alá tartozó különféle dokumentumokat 
világosan azonosíthatóvá teszi, valamint feltünteti az eljárás jelenlegi szakaszát és 
menetrendjét, láthatóan elkülöníti a Parlamenthez beérkező intézkedéstervezeteket a bizottság 
véleményezését követő végleges tervezettől, és egyértelműen felismerhetővé tesz minden a 
Parlamentnek már megküldött dokumentumokhoz képest előforduló módosítást,

E. mivel a megállapodás kiemelt gyakorlati jelentőséggel bír nemcsak az új ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás, hanem minden komitológiai eljárás számára is; mivel a 
megállapodás precedensül szolgálhat a jövőbeli hasonló célú intézményközi 
megállapodásoknak,

F. mivel, noha a megállapodás csupán egy rövid átmeneti időre szól, az ezalatt szerzett tapasztalat 
rendkívül tanulságos lehet, és mivel a megállapodás célja annak biztosítása, hogy amint a 
Lisszaboni Szerződés hatályba lép, minden komitológiai eljárás kielégítően működjön a három 
intézmény között,

1. hangsúlyozza, hogy megfelelő esetben az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 
betartása mindhárom intézmény számára kötelező, és nem képezi alku vagy megbeszélések 
tárgyát; felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és valamennyi parlamenti bizottságot, hogy ezt a 
körülményt minden vonatkozó jogalkotási eljárás során kellő mértékben vegyék figyelembe;

2. emlékeztet arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást minden olyan 
általános hatályú intézkedés esetében alkalmazni kell, amely a Szerződés 251. cikkében előírt 
eljárásnak megfelelően elfogadott alap jogi aktus nem alapvető fontosságú elemének 
módosítására irányul, beleértve néhány ilyen elem törlését, vagy a jogi aktus új, nem alapvető 
fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítését is;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy azokon a bizonytalan területeken, ahol nem 
egyértelmű, hogy az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást vagy valamely 
más komitológiai eljárást kell-e alkalmazni, alkalmazzák az új, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárást;

4. hangsúlyozza, hogy az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás egyedüli célja a 
Parlament ellenőrzési jogának megerősítése, és hogy semmilyen módon nem módosítja a 
Bizottságra ruházható végrehajtási hatáskörök terjedelmét;

5. úgy véli, hogy a megállapodás megkötése helyes irányba tett lépés a Parlament átruházott 
jogalkotásra vonatkozó jogait és hatásköreit illetően;

6. üdvözli, hogy a megállapodás részletesen meghatározza a Bizottság arra vonatkozó 
kötelezettségét, hogy tájékoztassa a Parlamentet az 1999/468/EK határozat 7. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően, amely kiköti, hogy a Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell a 
bizottságok tevékenységéről az előterjesztési rendszer átláthatóságát és hatékonyságát, 
valamint az átadott információnak és az eljárás különböző szakaszainak azonosítását biztosító 
módon;
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7. elvárja, hogy a Bizottság teljes mértékben tartsa magát a megállapodás minden 
rendelkezéséhez, ami sajnos a 2000. évi megállapodás esetében nem történt meg;

8. kéri, hogy az összefoglaló beszámolókat egységesen magas színvonalon készítsék el azon 
jelenléti ívekkel egyetemben, amelyek tartalmazzák legalább a kérdéses ülésen résztvevők 
nevét, munkahelyét és e-mail címét;

9. hangsúlyozza, hogy az új nyilvántartás hatékony működése lesz a döntő fontosságú tényező a 
megállapodás teljes körű és kielégítő végrehajtására nézve, és ezért kíváncsian várja annak 
gyakorlati bevezetését; azt ajánlja, hogy az átmeneti időszak után a Parlament és a Bizottság 
vizsgálják felül az új nyilvántartást és találjanak megoldást az esetleges gyakorlati 
nehézségekre és hibákra; azt ajánlja, hogy az átmeneti időszakban a Parlament tájékozódjon az 
érintett felektől a nyilvántartás működéséről;

10. kifejezetten üdvözli azon új rendelkezéseket, amelyek értelmében a nyilvántartás egyértelműen 
azonosítja valamennyi beérkező komitológiai dokumentum állapotát, a már megküldött egyéb 
dokumentumokhoz való kapcsolódását és az összes esetleges módosítást;

11. felhívja a Bizottságot, hogy ebben az összefüggésben változtasson belső eljárási szabályain 
annak biztosítása érdekében, hogy különbséget tegyen egyrészről a Parlamentnek és a 
megfelelő bizottságnak a Parlament tájékoztatáshoz való joga alapján egy időben elküldendő 
intézkedéstervezetek, másrészt a Parlamentnek annak érdekében elküldendő 
intézkedéstervezetek között, hogy a Parlament képes legyen ellenőrzési jogát gyakorolni;

12. üdvözli a „korai előrejelző rendszer” bevezetését, amelynek révén a Parlamentet azonnal 
tájékoztatják, amennyiben látható, hogy sürgős végrehajtási intézkedések tervezetét terjesztik 
valamely bizottság elé, azonban ragaszkodik hozzá, hogy ezt ne használják fel arra, hogy nem 
sürgős ügyeket sürgősekké tegyenek, mivel lerövidített határidők csak megfelelően indokolt, 
rendkívüli esetben alkalmazhatók;

13. emlékeztet arra, hogy a megfelelő információk alapján történő ellenőrzési jog gyakorlásához a 
Parlamentet el kell látni mindazzal a háttér-dokumentációval, amely érthetővé teszi, hogy a 
Bizottság miért javasolja bizonyos intézkedések meghozatalát; üdvözli, hogy a Bizottság a 
különös végrehajtási intézkedések tekintetében kész támogatni a Parlamentet a teljes körű 
együttműködés érdekében, és ezért felhívja a Bizottságot, hogy a Parlamentnek kérésre 
továbbítsa a végrehajtási intézkedések tervezetével kapcsolatos valamennyi 
háttérdokumentumot;

14. nem osztja a Bizottság azon nézetét, hogy a Parlamentnek benyújtott végrehajtási intézkedés 
tervezetei a bizottsági szavazás befejeződéséig nem nyilvánosak, valamint ragaszkodik ahhoz, 
hogy a tervezett intézkedéseket illetően tetszése szerint bárkivel konzultálhasson; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül álláspontját, és a hivatalos javaslattételt követően minden 
végrehajtási intézkedés tervezetét azonnal hozzon nyilvánosságra;

15. jóváhagyja az új megállapodás megkötését, és várja jóváhagyását követő haladéktalan, teljes 
körű végrehajtását;

16. úgy határoz, hogy az új megállapodást csatolja az eljárási szabályzathoz, felváltva annak XII. 
mellékletét;
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17. utasítja elnökét, hogy e határozatot és mellékletét tájékoztatásul továbbítsa a Tanácsnak, a 
Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.
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MELLÉKLET
EURÓPAI PARLAMENT

BIZOTTSÁG
MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖTT

a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 
2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokról

Az Európai Parlament tájékoztatása

1. (1) Az 1999/468/EK határozat1 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet a bizottságok munkájáról2 azon eljárásokkal összhangban, 
amelyek biztosítják a továbbítási rendszer átláthatóságát és hatékonyságát, valamint a továbbított 
információk és az eljárás különböző szakaszainak azonosítását. A Parlament e célból a bizottságok 
tagjaival egyidejűleg és azonos feltételek mellett megkapja a bizottsági ülések napirendtervezetét, a 
Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott alapvető jogi aktusok 
alapján a bizottságokhoz benyújtott végrehajtási intézkedéstervezeteket, továbbá a szavazások 
eredményeit, az ülésekről készült összefoglaló beszámolókat, valamint azon hatóságok jegyzékét, 
amelyekhez a tagállamok által kijelölt, azokat képviselő személyek tartoznak.

Nyilvántartás

(2) A Bizottság nyilvántartást készít az Európai Parlamentnek továbbított valamennyi 
dokumentumról.3 Az Európai Parlament közvetlen hozzáféréssel rendelkezik e nyilvántartáshoz. Az 
1999/468/EK határozat 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban az Európai Parlament részére 
megküldött valamennyi dokumentum hivatkozási adatait nyilvánosságra kell hozni.

(3) A Bizottság által az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdéséről szóló nyilatkozatában4

vállalt kötelezettségnek megfelelően a (2) bekezdésben említett nyilvántartás a megfelelő műszaki 
előkészületek lezárultakor különösen az alábbiakat teszi majd lehetővé: 

- az ugyanazon eljáráshoz tartozó és a végrehajtási intézkedést érintő bármely változással 
kapcsolatos dokumentumok egyértelmű azonosítása az eljárás minden szakaszában;

- az eljárás szakaszának és menetrendjének megjelölése;
- egyértelmű különbségtétel a Parlamenthez és a bizottsági tagokhoz a tájékoztatáshoz való jog 

alapján egy időben érkezett intézkedéstervezetek, valamint a bizottság véleményét követően az 
Európai Parlamenthez továbbított végső tervezetek között;

- valamennyi módosítás egyértelmű azonosítása az Európai Parlamenthez továbbított 
dokumentumokhoz képest.

                                               
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított 

határozat.
2 E megállapodásban a „bizottság” szó az 1999/468/EK határozat alapján létrehozott bizottságokra utal, 

kivéve, ha a szövegben rögzítik, hogy a hivatkozás valamely más bizottságra vonatkozik.
3 A nyilvántartás létrehozására kitűzött időpont 2008. március 31.
4 HL C 171., 2006.7.22., 21. o.
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(4) Amikor az e megállapodás hatálybalépésétől számított átmeneti időszakot követően az Európai 
Parlament és a Bizottság megállapítja, hogy a rendszer megfelelően működik, a dokumentumok 
Európai Parlamenthez való továbbítására elektronikus értesítés útján kerül sor, a (2) bekezdésben 
említett nyilvántartásra utaló hivatkozással. E határozat meghozatalára a két intézmény elnöke 
közötti levélváltással kerül sor. Az átmeneti időszakban a dokumentumokat elektronikus levélhez 
csatolt fájlként továbbítják az Európai Parlamentnek.

(5) A Bizottság vállalja továbbá, hogy az illetékes parlamenti bizottság kérésére tájékoztatás 
céljából továbbítja az Európai Parlamentnek az alapvető jogi aktusok végrehajtására vonatkozó 
külön intézkedéstervezeteket, amelyek az Európai Parlament számára különös jelentőséggel bírnak 
annak ellenére, hogy nem a Szerződés 251. cikke szerinti eljárás szerint fogadták el őket. Ezen 
intézkedéseket az Európai Parlament arra vonatkozó tájékoztatása mellett be kell vezetni a (2) 
bekezdésben említett nyilvántartásba.

(6) Az (1) bekezdésben említett, az ülésekről készült összefoglaló beszámolók mellett az Európai 
Parlament hozzáférést kérhet a bizottsági ülések jegyzőkönyveihez.1 A Bizottság minden 
kérelemről eseti jelleggel dönt, az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás2 1. mellékletében, a bizalmasságra vonatkozóan meghatározott szabályok 
alapján.

Bizalmas dokumentumok

(7) A bizalmas dokumentumokat az egyes intézmények által meghatározott belső igazgatási 
eljárásoknak megfelelően kell kezelni annak érdekében, hogy valamennyi szükséges garanciát 
biztosítani lehessen.

Az Európai Parlamentnek az 1999/468/EK határozat  8. cikke szerinti állásfoglalásai

(8) Az 1999/468/EK határozat 8. cikkének megfelelően az Európai Parlament indokolással ellátott 
állásfoglalásban jelezheti, hogy a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően elfogadott 
alapvető jogi aktus végrehajtásáról szóló intézkedéstervezet túllépi az adott alapvető jogi aktusban 
meghatározott végrehajtási hatáskört.

(9) Az Európai Parlament ilyen állásfoglalásokat eljárási szabályzata alapján fogadhat el; ezt a 
végrehajtási intézkedés végleges tervezetének az érintett bizottság tagjai részére megküldött nyelvi 
változatokban való kézhezvételétől számított egy hónapon belül teheti meg.

(10) Az Európai Parlament és a Bizottság megállapodnak abban, hogy célszerű állandó jelleggel 
rövidebb időkorlátot megállapítani sürgős végrehajtási intézkedések bizonyos típusai számára, 
amelyek esetében a helyes igazgatás érdekében rövidebb időn belül kell döntést hozni. Ez 
különösen a humanitárius és sürgősségi segítségnyújtásra is irányuló külső fellépésekkel, az 
egészség- és biztonságvédelemmel, a közlekedésbiztonsággal és -védelemmel, valamint a 
közbeszerzési szabályok alóli kivételekkel kapcsolatos bizonyos intézkedésfajtákra alkalmazandó. 
Az érintett intézkedés fajtáját és az alkalmazandó időkorlátot a Bizottság tagja és a parlamenti 
bizottság elnöke közötti megállapodás határozza meg. E megállapodást bármely fél bármikor 

                                               
1 Lásd az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának ,a T-188/97 sz., Rothmans kontra Bizottság ügyben 

1999. július 19-én hozott ítéletét EBHT 1999., II-2463. o.
2 HL C 177. E, 2006.5.18., 123. o.
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visszavonhatja.

(11) A (10) bekezdésben foglalt esetek sérelme nélkül sürgős esetekben, valamint napi igazgatási 
ügyekre vonatkozó és/vagy korlátozott érvényességi idejű intézkedések esetén a határidő rövidebb. 
Ez a határidő rendkívül sürgős esetekben, különösen közegészségügyi okokból, rendkívül rövid is 
lehet. A megfelelő határidőt a Bizottság illetékes tagja állapítja meg és indokolja. Az Európai 
Parlament ilyen esetekben azt az eljárást választhatja, hogy az 1999/468/EK határozat 8. cikkének 
alkalmazását átruházza az illetékes parlamenti bizottságra, amely válaszát a vonatkozó határidőn 
belül megküldheti a Bizottságnak.

(12) Amint a Bizottság szolgálatai úgy látják, hogy a (10) és (11) bekezdés hatálya alá tartozó 
intézkedéstervezeteket valamely bizottsághoz kell továbbítani, arról nem hivatalosan tájékoztatják 
az illetékes parlamenti bizottság(ok) titkárságát . Amint az előzetes intézkedéstervezeteket 
megküldték a bizottság tagjainak, a Bizottság szolgálatai tájékoztatják a parlamenti bizottság(ok) 
titkárságát azok sürgős jellegéről és a végleges tervezet megküldése után alkalmazandó 
határidőkről.

(13) A (8) bekezdésben említett állásfoglalás vagy a (11) bekezdésben említett válasz Európai 
Parlament által történő elfogadását követően a Bizottság illetékes tagja tájékoztatja az Európai 
Parlamentet, illetve adott esetben az illetékes parlamenti bizottságot azon intézkedésről, amelyet a 
Bizottság tenni szándékozik.

(14) A (10)–(13) bekezdések szerinti adatokat a nyilvántartásba be kell vezetni.

Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

(15) A Bizottság az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás alkalmazása esetén és a bizottsági 
szavazást követően tájékoztatja az Európai Parlamentet az alkalmazandó határidőkről. A (16) 
bekezdésre is figyelemmel e határidőket kizárólag azon időponttól kell számítani, amikor az 
Európai Parlament valamennyi nyelvi változatot megkapta.

(16) Rövidebb határidők esetén (az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (5) bekezdésének b) pontja) és 
sürgős esetben (az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdése) a határidőt a végrehajtási 
intézkedés végleges tervezetének az Európai Parlament általi, az érintett bizottság tagjainak 
elküldött nyelvi változatokban való kézhezvételétől kell számítani, kivéve ha a parlamenti bizottság 
elnöke kifogást emel. A Bizottság minden esetben törekszik arra, hogy valamennyi nyelvi változatot 
a lehető leghamarabb megküldje az Európai Parlament részére. Amennyiben a Bizottság szolgálatai 
úgy látják, hogy a 5a. cikk (5) bekezdése b) pontjának vagy (6) bekezdése alá tartozó 
intézkedéstervezeteket valamely bizottsághoz kell továbbítani, arról nem hivatalosan tájékoztatják 
az illetékes parlamenti bizottság(ok) titkárságát .

Pénzügyi szolgáltatások

(17) A Bizottság az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdéséről szóló nyilatkozatával 
összhangban a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában vállalja az alábbiakat:

- biztosítja, hogy a Bizottságnak a bizottság ülésén elnöklő tisztviselője kérésre minden ülést 
követően tájékoztatja az Európai Parlamentet az érintett bizottsághoz benyújtott végrehajtási 
intézkedéstervezetekről szóló valamennyi megbeszélésről;

- szóbeli vagy írásbeli választ ad a valamely bizottsághoz benyújtott végrehajtási 
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intézkedéstervezetekről szóló megbeszéléseket érintő valamennyi kérdésre.

A Bizottság végül biztosítja, hogy az Európai Parlament 2002. február 5-i plenáris ülésén1 tett, és 
2004. március 31-i plenáris ülésén2 megerősített, továbbá a Bolkenstein biztos által az Európai 
Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának elnökéhez írt, 2001. október 2-i levél3 1–7. 
pontjában foglalt kötelezettségvállalásait a pénzügyi szolgáltatási ágazat egészét tekintve 
tiszteletben tartja (ideértve az értékpapírokat, a bankokat, a biztosításokat, a nyugdíjakat és a 
számvitelt).

A parlamenti munkaterv

(18) Rövidebb határidők vagy sürgősségi esetek kivételével a Bizottság az e megállapodás hatálya 
alá tartozó végrehajtási intézkedések tervezetének továbbítása esetén figyelembe veszi azon 
időszakokat, amikor az Európai Parlament nem ülésezik (téli és nyári szünet, európai választások), 
annak érdekében, hogy a Parlament gyakorolhassa az 1999/468/EK határozatban és az e 
megállapodásban meghatározott határidőkön belül az előjogait.

Együttműködés az Európai Parlament és a Bizottság között

(19) A két intézmény kinyilvánítja, hogy a különös végrehajtási intézkedések tekintetében a teljes 
körű együttműködés biztosítása érdekében készek egymásnak segítséget nyújtani. E célból 
igazgatási szinten megfelelő kapcsolatokat hoznak létre.

Hatályukat vesztő megállapodások

(20) Az Európai Parlament és a Bizottság közötti, az 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási 
eljárásairól szóló 2000. évi megállapodás4 hatályát veszti. A következő megállapodások helyébe új 
megállapodás lépett, így azokat az Európai Parlament és a Bizottság magára nézve hatálytalannak 
tekinti: az 1988-as Plumb/Delors megállapodás, az 1996-os Samland/Williamson megállapodás és 
az 1994-es modus vivendi5.

                                               
1 HL C 284. E, 2002.11.21., 19. o.
2 HL C 103. E, 2004.4.29., 446. o. és a Parlament 2004. március 31-i plenáris ülésének szó szerinti 

jegyzőkönyve, „Szavazás” rész.
3 HL C 284. E, 2002.11.21., 83. o.
4 HL L 256., 2000.10.10., 19. o.
5 HL C 102., 1996.4.4., 1. o.
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Az Európai Parlament 2008. június 18-i állásfoglalása az ombudsman feladatainak ellátására 
vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, 
Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti határozat elfogadásáról 
(2006/2223(INI)) - Anneli Jäätteenmäki jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az európai ombudsman által elnökéhez írott 2006. július 11-i levélre,

– tekintettel az elnöke által az Alkotmányügyi Bizottsághoz írott 2006. szeptember 21-i 
levélre,

– tekintettel az EK-Szerződés 195. cikkénekének (4) bekezdésére,

– tekintettel az Euratom-Szerződés 107d. cikkének (4) bekezdésére,

– tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános 
feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatra1, melyet a 
Parlament eljárási szabályzatának X. melléklete tartalmaz,

– tekintettel a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító, 2008. április 22-i ülésen 
elfogadott határozattervezetről2 szóló európai bizottsági véleményre,

– tekintettel arra, hogy szavazást követően a Tanács jóváhagyta a módosított 
határozattervezetet,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság véleményére 
(A6-0076/2008),

1. elfogadja a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító határozatot;

2. utasítja elnökét, hogy az elfogadott szövegek között tegye közzé az 1994. március 9-i 
94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatot módosító határozat 2008. április 22-i és 2008 
június 18-i szavazást követő végleges változatát, és azt ezzel az állásfoglalással együtt 
továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak;

3. utasítja elnökét, hogy biztosítsa az 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom 
határozatot módosító határozat megfelelő időben történő közzétételét az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.

                                               
1 HL L 113., 1994.5.4., 15. o. A 2002/262/EK, ESZAK, Euratom határozattal (HL L 92., 2002.4.9., 13. 

o.) módosított határozat.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0129.
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Az Európai Parlament határozata az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és 
általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat 

módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 195. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 107d. cikke (4) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament által 2008. április 22-én jóváhagyott határozattervezetre1 és a 2008. 
június 18-án jóváhagyott módosításokra2,

tekintettel a Bizottság véleményére,

a Tanács jóváhagyásával3,

mivel:

(1) Az Európai Unió alapjogi chartája az Unió polgárainak egyik alapvető jogaként ismeri el a 
megfelelő ügyintézéshez való jogot.

(2) Az ombudsman tevékenységének sikeressége érdekében alapvető fontosságú a 
polgároknak az ombudsmanba vetett abbéli bizalma, hogy alapos és pártatlan vizsgálatokat 
folytat le a hivatali visszásságok gyanújával kapcsolatos ügyekben.

(3) Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani minden olyan lehetséges 
bizonytalanság kizárása érdekében, amely azzal kapcsolatban merül fel, hogy az 
ombudsman a hivatali visszásságok gyanúját érintő ügyekben alapos és pártatlan 
vizsgálatot képes folytatni.

(4) Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani a jogi rendelkezések vagy az ítélkezési 
gyakorlat minden olyan lehetséges fejlődésének lehetővé tétele érdekében, amely az 
Európai Unió szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek a Bíróság előtti ügyekbe történő 
beavatkozására vonatkozik.

(5) Kívánatos az ombudsman alapokmányát kiigazítani az olyan változások – különösen az 
Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) létrehozása – figyelembe vétele érdekében, amelyek 
az elmúlt években az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen elkövetett csalással szembeni 
küzdelem terén az európai intézmények vagy szervek szerepe tekintetében következtek be, 
hogy lehetővé váljon az ombudsman számára ezen intézmények vagy szervek értesítése a 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
3 A Tanács 2008. június 12-i határozata.



PE423.766 160/377 DV\779820HU.doc

HU

hatáskörükbe tartozó bármely információról.

(6) Kívánatos lépéseket tenni annak érdekében, hogy az ombudsman számára lehetővé váljék a 
hasonló nemzeti vagy nemzetközi szintű intézményekkel, illetve az európai 
ombudsmanénál tágabb – például az emberi jogok védelmére kiterjedő – tevékenységi 
körrel rendelkező nemzeti vagy nemzetközi intézményekkel folytatott együttműködésének 
fejlesztése, mivel az ilyen jellegű együttműködés kedvezően járul hozzá az ombudsman 
tevékenységének nagyobb hatékonyságához.

(7) Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 2002-ben hatályát vesztette,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
A 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításai

A 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat a következőképpen módosul:

1. Az első bevezető hivatkozásból „az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 
20d. cikkének (4) bekezdésére” szavakat törölni kell.

2. A harmadik preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„mivel az ombudsmannak, aki hivatalból is eljárhat, rendelkeznie kell a feladatai ellátásához 
szükséges valamennyi eszközzel; mivel e célból a közösségi intézmények és szervek az 
ombudsman kérelmére kötelesek a kért tájékoztatást számára megadni, az ombudsman 
titoktartási kötelezettségének sérelme nélkül; mivel a minősített információkhoz vagy 
dokumentumokhoz – különösen az 1049/2001/EK rendelet1 9. cikkének hatálya alá tartozó 
minősített dokumentumokhoz – való hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél 
vagy szervnél hatályban lévő biztonsági szabályok betartása; mivel a minősített 
információkat vagy dokumentumokat a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben
említett módon átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az 
ombudsmant; mivel a 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésben meghatározott szabályok 
alkalmazása érdekében az ombudsman előre megállapodik az érintett intézményekkel és 
szervekkel a minősített információk vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya 
alá tartozó egyéb információk kezelésének feltételeiről; mivel ha az ombudsman úgy találja, 
hogy a kért segítséget nem kapja meg, tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, amely 
megteszi a megfelelő lépéseket;

3. Az 1. cikk (1) bekezdéséből „az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 20d. 
cikke (4) bekezdésének” szavakat törölni kell.

4. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A közösségi intézmények és szervek kötelesek az ombudsman rendelkezésére 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a 

Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).”.
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bocsátani minden általa kért információt, továbbá biztosítani számára a vonatkozó iratokhoz 
történő hozzáférést. A minősített információkhoz vagy dokumentumokhoz – különösen az 
1049/2001/EK rendelet 9. cikkének hatálya alá tartozó minősített dokumentumokhoz – való 
hozzáférés feltétele az érintett közösségi intézménynél vagy szervnél hatályban lévő 
biztonsági szabályok betartása.

A minősített információkat vagy dokumentumokat az előző albekezdésben említett módon 
átadó intézményeknek és szerveknek e minősítésről tájékoztatniuk kell az ombudsmant.

Az első albekezdésben meghatározott szabályok végrehajtása érdekében az ombudsmannak 
előre meg kell állapodnia az érintett intézményekkel és szervekkel a minősített információk 
vagy dokumentumok és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó egyéb információk 
kezelésének feltételeiről.

Az érintett intézmények és szervek a tagállamokból származó, törvény vagy rendelet alapján 
titkosnak minősített dokumentumokhoz csak a tagállam előzetes jóváhagyásával 
biztosíthatnak hozzáférést.

A tagállamokból származó más dokumentumokhoz is csak az érintett tagállam értesítését 
követően biztosítható hozzáférés.

Az ombudsman a dokumentumok tartalmát a 4. cikknek megfelelően a fenti két eset 
egyikében sem hozhatja nyilvánosságra.

A közösségi intézmények és szervek tisztviselői és alkalmazottai az ombudsman felhívására 
kötelesek tanúvallomást tenni; az említettek a személyzeti szabályzat vonatkozó 
szabályaihoz, különösen a hivatali titoktartási kötelezettségükhöz továbbra is kötve vannak.”.

5. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

(1) Az ombudsman és munkatársai – akikre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
287. cikkét és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 194. cikkét 
alkalmazni kell – a vizsgálataik során megszerzett információkat vagy dokumentumokat 
nem tehetik közzé. A (2) bekezdés sérelme nélkül, különösen nem tehetnek közzé 
semmilyen minősített információt vagy az ombudsmannak átadott – különösen az 
1049/2001/EK rendelet 9. cikke értelmében minősített dokumentumnak minősülő –
dokumentumot, a személyes adatok védelmével kapcsolatos közösségi jogszabályok hatálya 
alá tartozó dokumentumot, valamint semmilyen információt, amely a panaszt benyújtó vagy 
az ügyben szereplő más személynek kárt okozhatna.

(2) Ha az ombudsman vizsgálata során olyan tényekről szerez tudomást, amelyek 
megítélése szerint felvetik a büntetőjogi érintettséget, erről haladéktalanul értesíti az 
illetékes nemzeti hatóságokat a tagállamoknak az Európai Közösségek melletti állandó 
képviseletén keresztül, és értesíti a csalás elleni küzdelemmel foglalkozó, illetékes közösségi 
intézményt, szervet vagy szolgálatot amennyiben az ügy annak hatáskörébe tartozik; adott 
esetben az ombudsman értesíti azt a közösségi intézményt vagy szervet is, amelyhez az 
érintett tisztviselő vagy alkalmazott tartozik, és amely alkalmazhatja az Európai Közösségek 
kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 18. cikkének második bekezdését. Az 
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ombudsman olyan tényekről is tájékoztathatja az érintett közösségi intézményt vagy szervet, 
amelyek valamely tisztviselőjének vagy alkalmazottjának a magatartását fegyelmi 
szempontból kérdőjelezik meg.”.

6. A következő 4a. cikk kerül beillesztésre:

„4a. cikk

Az ombudsman és munkatársai a 4. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő 
dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket az 1049/2001/EK rendeletben foglalt 
feltételeknek és korlátozásoknak megfelelően kezelik.”.

7. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1) Az ombudsman – amennyiben ezzel eljárása eredményességét fokozhatja, és a 
panaszosok jogainak és érdekeinek megfelelőbb védelmét elősegítheti – együttműködhet
egyes tagállamok azonos típusú szerveivel, ha tiszteletben tartja az alkalmazandó nemzeti 
jog rendelkezéseit. Az ombudsman ezen az úton nem kérhet betekintést olyan 
dokumentumokba, melyekhez a 3. cikk alapján nem férhet hozzá.

(2) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 195. cikkében és az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107d. cikkében foglalt feladatkörén belül és 
más intézmények és szervek tevékenységének megkettőzése nélkül az ombudsman 
ugyanezen feltételek mellett együttműködhet a tagállamoknak az alapvető jogok 
előmozdításáért és védelméért felelős intézményeivel és szerveivel.”.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése után tizennégy nappal lép 
hatályba.

Kelt Strasbourgban,
az Európai Parlament részéről

az elnök
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Az Európai Parlament 2009. február 19-i határozata az Európai Parlament, a Tanács, a 
Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók 
Bizottsága határozattervezetéről az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának 
szervezéséről és működéséről (2008/2164(ACI)) - Hanne Dahl jelentése (Ideiglenes változat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2008. október 1-i levelére,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági 
és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának határozattervezetére az Európai Közösségek 
Hivatalos Kiadványai Hivatalának szervezéséről és működéséről,

– tekintettel az EK-Szerződés 254. cikkének (1) és (2) bekezdésére,

– tekintettel a Nizzai Szerződést elfogadó kormányközi konferencia záróokmányához csatolt, az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikkéről szóló 3. nyilatkozatra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-
0426/2008),

A. mivel az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalát (a továbbiakban: "Kiadványok 
Hivatala" – OPOCE) 1969-ben az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, valamint 
a Gazdasági és Szociális Bizottság határozata hozta létre2,

B. mivel ezt a határozatot 1980-ban módosították3, 2000-ben pedig egy új határozat hatályon kívül 
helyezte és a helyébe lépett4,

C. mivel a Parlament a 2001-es költségvetési év mentesítésére vonatkozó 2004. január 29-i 
állásfoglalásának5 (45) bekezdésében a következő megjegyzést tette: „[a Parlament ...] úgy véli, 
az OPOCE példája is azt bizonyítja, hogy intézményközi testületekben rendkívül nehéz az 
egyértelmű politikai felelősség azonosítása; felhívja ezért a Parlamentet, hogy vizsgálja meg 
újra a fennálló intézményközi testületekre vonatkozó jogszabályokat, de eközben ne kérdőjelezze 
meg az intézményközi együttműködés elvét, amely jelentős megtakarításokat tesz lehetővé az 
európai költségvetésben; kéri ezért az európai intézményeket, hogy az intézményközi testületek 

                                               
1 HL C 80., 2001.3.10., 77. o.
2 A Tanács 1969. január 16-i 69/13/ESZAK, EGK, Euratom határozata (HL L 13., 1969.1.18., 19. o.)
3 Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalát létrehozó 1969. január 16-i határozatot módosító 

1980. február 7-i 80/443/EGK, ESZAK, Euratom határozat (HL L 107, 1980.4.25., 44.o.).
4 Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális 

Bizottság és a Régiók Bizottságának 2000/459/EK, ESZAK, Euratom határozata (2000. július 20.) az 
Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának szervezéséről és működéséről.

5 Az Európai Parlament 2004. január 29-i állásfoglalása az Európai Unió 2001-es költségvetési évére 
vonatkozó mentesítésről szóló határozatot t kísérő állásfoglalásban szereplő észrevételeket követő 
bizottsági intézkedésekről (HL C 96 E., 2004.4.21., 112.o.)
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jogalapjait oly módon módosítsák, amely lehetővé teszi az igazgatási és a politikai felelősségek 
megoszlásának egyértelmű azonosítását;”,

D. mivel a Bizottság tervezetet terjesztett elő a jelenleg hatályban levő 2000/459/EK, Euratom 
határozatot megsemmisítő és annak helyébe lépő új határozatra vonatkozóan,

E. mivel a határozattervezet célja annak részletes meghatározása, hogy melyek az Európai 
Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala illetékességei és feladatai, milyen felelősséget 
viselnek az egyes intézmények, és milyen szerepet tölt be az irányítóbizottság és a Kiadványok 
Hivatalának igazgatója,

F. mivel a Kiadványok Hivatala az intézmények közös megegyezésével felállított testület, és 
ezáltal kielégíti az intézményközi megállapodásra vonatkozó feltételeket,

G. mivel az érintett intézmények főtitkárságai 2008. április 18-án elfogadták a tervezetet, amelyhez 
2008. szeptember 3-án az Európai Parlament Elnöksége is jóváhagyását adta,

H. mivel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az intézményközi 
megállapodásokat az elnöknek kell aláírnia az Alkotmányügyi Bizottság által lefolytatott 
vizsgálatot és a Parlament által adott jóváhagyást követően,

1. elfogadja a határozattervezetet;

2. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a 
Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS, A BIZOTTSÁG, A BÍRÓSÁG, A SZÁMVEVŐSZÉK, A 
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG, VALAMINT A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 

HATÁROZATTERVEZETE

az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának szervezéséről és működéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

A TANÁCS,
A BIZOTTSÁG,

A BÍRÓSÁG,
A SZÁMVEVŐSZÉK,

A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG,
A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

mivel: 

(1) A tagállamok kormányai képviselőinek a Közösségek bizonyos intézményeinek és 
szervezeti egységeinek ideiglenes helyéről szóló 1965. április 8-i határozata1 8. cikke előírta 
az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának (a továbbiakban: „a Hivatal”) 
Luxembourgban történő elhelyezését. A nevezett rendelkezést legutóbb a 2000/459/EK, 
ESZAK, Euratom határozattal2 hajtották végre.

(2) A Hivatal alkalmazottaira az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó szabályok és rendeletek vonatkoznak. Figyelembe kell venni azok legutóbbi 
módosításait is.

(3) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 2002. június 25-i. 
1605/2002/EK, Euratom költségvetési rendelet3 különös rendelkezéseket állapít meg a 
Hivatal működésével kapcsolatban.

(4) Jelentős technikai fejlődés ment végbe a kiadványok közzététele területén, amelyet a Hivatal 
működésénél figyelembe kell venni.

(5) Az érthetőség érdekében a jelen határozattal hatályon kívül kell helyezni a 2000/459/EK, 
ESZAK, Euratom határozatot.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

                                               
1 HL 152., 1967.7.13., 18. o.
2 HL 183., 2000.7.22., 12. o.
3 HL 248., 2002.9.16., 1. o.
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1. cikk

A Kiadványok Hivatala

1. Az „Európai Unió Hivatalos Kiadványai Hivatalának” (a továbbiakban: a Hivatal) olyan 
intézményközi hivatal, amelynek feladata az Európai Közösségek és az Európai Unió 
intézményei kiadványainak a lehető legkedvezőbb feltételekkel történő közzététele.

A Hivatal e célból egyrészt lehetővé teszi az intézmények számára, hogy eleget tegyenek a 
jogszabályszövegek hozzáférhetővé tételére vonatkozó kötelezettségeiknek, másrészt pedig a 
hatáskörébe tartozó területeken hozzájárul a tájékoztatási és kommunikációs politikák technikai 
részének kialakításához és végrehajtásához.

2. A Hivatalt az irányítóbizottság által meghatározott stratégiai iránymutatás alapján az igazgató 
irányítja. A Hivatal – az intézményközi szerepére vonatkozóan a jelen határozatban előírt 
egyedi rendelkezések kivételével – a Bizottság adminisztratív és pénzügyi eljárásait alkalmazza. 
A Bizottság az említett eljárások megállapításakor figyelembe veszi a Hivatal sajátos jellegét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. „közzététel”: bármilyen alakban vagy formában, bármilyen eszközzel, a jelenben vagy a 
jövőben történő valamennyi szükséges eljárás kiadványok tervezése, ellenőrzése, szabványos 
nemzetközi azonosítószámokkal és/vagy katalógusszámokkal való ellátása, előállítása, 
katalógusba vétele, jelzettel való ellátása, terjesztése, hirdetése, értékesítése, tárolása, 
archiválása céljából;

2. „kiadvány”: bármely formátumban vagy információhordozón közzétett, nemzetközi 
azonosítószámmal és/vagy katalógusszámmal ellátott valamennyi szöveg;

3. „kötelező kiadványok”: a szerződések vagy más jogszabályszövegek alapján közzétett 
kiadványok;

4. „nem kötelező kiadványok”: az egyes intézmények vagy szervek jogai keretében közzétett 
valamennyi kiadvány;

5. „szerzői jogok kezelése”: annak megerősítése, hogy a szervezeti egységek a szerzői jogok és a 
és a többszörözési jog birtokosai és az említett jogokat a közzététel céljából a Hivatalra ruházták 
át;

6. „az értékesítésből származó nettó bevétel”: az összes kiszámlázott értékesítésnek a kapott 
kereskedelmi kedvezményekkel a kezelési, a beszedési és a banki költségekkel csökkentett 
összege;

7. „intézmények”: a szerződésekkel vagy azok alapján létrehozott intézmények, szervek és 
szervezetek.
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3. cikk

A Hivatal hatásköre

1. A Hivatal hatásköre az alábbi területekre terjed ki:

a) az Európai Unió Hivatalos Lapjának (a továbbiakban: Hivatalos Lap) közzététele és 
hitelességének garantálása;

b) egyéb kötelező kiadványok közzététele;
c) az egyes intézmények jogai keretében – különösen azok kommunikációs tevékenységével 

összefüggően – a Hivatalnak átadott nem kötelező kiadványok közzététele vagy közös 
közzététele;

d) kiadványok saját kezdeményezésre történő közzététele vagy közös közzététele, beleértve a 
saját szolgálatainak népszerűsítésére szolgáló kiadványokat, valamint kiadványok más 
nyelvi változatainak közzétételét vagy közös közzétételét; ebből a célból a Hivatal 
szolgáltatási szerződések keretében is fordításokhoz juthat;

e) a nagyközönség számára történő elektronikus közzétételi szolgáltatások kidolgozása, 
karbantartása és frissítése;

f) a teljes joganyag és más hivatalos szövegek hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára;
g) az intézmények és szervek valamennyi kiadványának megőrzése és elektronikus formában a 

nagyközönség számára való hozzáférhetővé tétele;
h) az intézmények kiadványainak nemzetközi azonosítószámmal és/vagy katalógusszámmal 

való ellátása;
i) az intézményi kiadványok sokszorosítási és fordítási jogainak kezelése;

j) a szolgálatok nagyközönség számára kínált kiadványainak népszerűsítése és értékesítése.
2. A Hivatal az alábbiakkal kapcsolatosan tanácsot és támogatást nyújt az intézmények számára: 

a) kiadványaik programjainak megtervezése;
b) közzétételi programjaik megvalósítása bármely közzétételi formában;

c) közzétételi projektjeik arculattervezése és megjelenítési tervezése;
d) ájékoztatás a tagállami kiadványpiacok tendenciáiról és azokról a témákról, amelyek 

alkalmasak lehetnek arra, hogy a legszélesebb közönséghez eljuttassák őket;
e) a példányszám meghatározása és a terjesztési tervek összeállítása;

f) a kiadványok árának a meghatározása és értékesítésük;
g) ingyenes vagy eladásra kínált kiadványaik népszerűsítése, terjesztése és értékelése;

h) a nagyközönségnek szánt honlapok és internetes szolgáltatások elemzése, értékelése, és 
létrehozása;

i) a közzétételi tevékenységre vonatkozó keretszerződések kidolgozása;
j) a közzétételi rendszerek technológiai szempontú nyomon követése.

4. cikk
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Az intézmények hatásköre

1. A közzétételről való döntés az intézmények kizárólagos hatáskörébe tartozik.
2. Az intézmények a Hivatal szolgáltatásainak igénybevételével teszik közzé kötelező 

kiadványaikat.
3. Nem kötelező kiadványaikat a Hivatal szolgáltatásainak igénybevétele nélkül is közzétehetek. 

Az utóbbi esetben szabványos nemzetközi azonosítószámokat és/vagy katalógusszámokat 
igényelnek a Hivataltól, valamint átadják számára a kiadvány tetszőleges formátumú 
elektronikus változatát, továbbá – adott esetben – két papír alapú példányát.

4. Az intézmények vállalják annak garantálását, hogy az adott kiadvány összes alkotóeleme 
tekintetében birtokában vannak a sokszorosításra, a fordítására és a terjesztésre vonatkozó 
valamennyi jognak.

5. Az intézmények vállalják, hogy kiadványaik számára – a Hivatal által jóváhagyott – terjesztési 
tervet készítenek.

6. Az intézmények – együttműködésük keretrendszerének meghatározása céljából – szolgáltatási 
megállapodásokat köthetnek a Hivatallal.

5. cikk

A Hivatal feladatai

1. A Hivatal feladatainak végrehajtása a következőket foglalja magában:
a) dokumentumok összegyűjtése a közzétételhez;

b) bármely formátumban vagy hordozón megjelenő szövegek és egyéb elemek elkészítése, 
arculattervezése, korrektúrája, elrendezése és ellenőrzése, tiszteletben tartva egyrészt az 
intézmények által adott útmutatásokat, másrészt pedig az intézményekkel együttműködve 
kialakított nyomdai és nyelvi megjelenítési szabályokat;

c) a kiadványok jelzettel való ellátása és katalógusba vétele;
d) a Hivatalos Lapban közzétett szövegek, valamint egyéb hivatalos szövegek 

dokumentumelemzése;
e) egységes szerkezetbe foglalás;

f) az Eurovoc többnyelvű szókincstár kezelése, fejlesztése, frissítése és terjesztése;
g) nyomtatás alvállalkozói segítségével;

h) a munkálatok végrehajtásának nyomon követése;
i) minőségellenőrzés;

j) minőségi és mennyiségi jóváhagyás;
k) a Hivatalos Lap, egyéb hivatalos szövegek és más nem kötelező kiadványok hagyományos 

és elektronikus terjesztése; 
l) raktározás;

m) hagyományos és elektronikus archiválás;
n) elfogyott kiadványok újbóli kinyomtatása, valamint megrendelésre történő nyomtatás;
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o) az intézményi kiadványok egyesített katalógusának elkészítése;

p) értékesítés beleértve a számlák kibocsátását, a bevételek beszedését és befizetését, a 
követeléskezelést;

q) népszerűsítés;
r) az intézmények levelezőlistáinak létrehozatala, megvásárlása, kezelése, frissítése, nyomon 

követése és ellenőrzése, valamint célzott levelezőlisták létrehozatala.
2. A Hivatal saját hatáskörében vagy az intézmények által átruházott engedélyezési hatáskör 

alapján elvégzi:
a) a közbeszerzéseket, beleértve a jogilag kötelező kötelezettségvállalásokat,

b) a szerződéses megbízottak szerződéseinek pénzügyi felügyeletét;
c) a kiadások érvényesítését, ideértve különösen a „kifizethető jelzéssel” ellátott aláírással 

érvényesített minőségi és mennyiségi jóváhagyást;
d) a kiadások engedélyezését;

e) a bevételi műveleteket.
6. cikk

Az irányítóbizottság

1. Az összes aláíró intézményt képviselő irányítóbizottság jön létre. Az irányítóbizottság a Bíróság 
hivatalvezetőjéből, a Tanács főtitkárhelyetteséből, valamint a többi intézmény főtitkárából vagy 
azok képviselőiből áll. Az Európai Központi Bank megfigyelőként vesz részt az 
irányítóbizottság tevékenységében.

2. Az irányítóbizottság a tagjai közül két éves időtartamra elnököt választ.

3. Az irányítóbizottság az elnök kezdeményezésére vagy az intézmények kérésére évente legalább 
négyszer ülésezik.

4. Az irányítóbizottság eljárási szabályzatot fogad el, amelyet közzétesznek a Hivatalos Lapban.
5. Az irányítóbizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve ha azt másként határozták 

meg.
6. A jelen határozatot aláíró mindegyik intézmény egy szavazattal rendelkezik az 

irányítóbizottságban.
7. cikk

Az irányítóbizottság feladatai és hatásköre

1. A 6. cikk rendelkezéseitől eltérve az irányítóbizottság – az intézmények közös érdekét szem 
előtt tartva és a Hivatal hatáskörén belül – az alábbiakat egyhangú döntéssel határozza meg:

(a) az igazgató javaslatára a stratégiai célkitűzéseket és a Hivatal működését 
irányító szabályokat fogad el;

(b) meghatározza a Hivatal általános politikáira – különösen az értékesítésre, a 
terjesztésre és a közzétételre – vonatkozó iránymutatást, valamint biztosítja, 
hogy a Hivatal hozzájáruljon a hatáskörébe tartozó területekkel kapcsolatos 
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tájékoztatási és kommunikációs politikák kialakításához és 
megvalósításához;

(c) a Hivatal igazgatója által elkészített tervezet alapján elfogadja az 
intézményeknek címzett, és a stratégia végrehajtásáról, valamint a Hivatal 
által nyújtott szolgáltatásokról szóló éves irányítási beszámolót. Minden év 
május 1-jéig eljuttatja az intézményeknek az előző pénzügyi évről szóló 
jelentést.

(d) a Hivatal működési költségvetésével kapcsolatos költségvetési eljárás 
keretében elfogadja a Hivatal várható bevételeire és kiadásaira vonatkozó 
előirányzatot;

(e) jóváhagyja a Hivatal, igazgató által megállapított költségkönyvelési 
előrejelzési kritériumait.

(f) a Hivatal megfelelő működésének elősegítésére vonatkozó valamennyi 
javaslatot az intézmények elé terjeszt.

2. Az irányítóbizottság figyelembe veszi az intézményközi szervek tájékoztatásra és 
kommunikációra vonatkozó, e célból megfogalmazott iránymutatásait. A bizottság elnöke 
évente megbeszéléseket folytat ezekkel a szervekkel.

3. A Hivatal hatáskörébe stratégiai döntésekre vonatkozó mentesítésért felelős hatósággal –
intézményközi együttműködési képviselői minőségében – az irányítóbizottság elnöke tartja a 
kapcsolatot.

4. Az irányítóbizottság elnöke és a Hivatal igazgatója közös megegyezéssel állapítják meg a 
kapcsolataiknak hivatalos keretet biztosító kölcsönös tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat. Az irányítóbizottság tagjainak tájékoztatásul megküldik ezt a megállapodást.

8. cikk

A Hivatal igazgatója

Az irányítóbizottság felügyelete alatt, annak hatáskörén belül a Hivatal igazgatója felel a Hivatal 
megfelelő működésért. Az adminisztratív és pénzügyi eljárások tekintetében a Bizottság felügyelete 
alatt jár el.

9. cikk

A Hivatal igazgatójának feladatai és hatásköre

1. A Hivatal igazgatója titkári szolgáltatásokat nyújt az irányítóbizottságnak, és negyedévente 
jelentést tesz neki feladatainak teljesítéséről.

2. A Hivatal igazgatója benyújtja az irányítóbizottságnak a Hivatal működésének javítására 
szolgáló valamennyi javaslatát.

3. A Hivatal igazgatója – az irányítóbizottság véleményének kikérését követően – meghatározza, 
hogy a Hivatal milyen jellegű visszterhes szolgáltatásokat nyújthat az intézmények számára, és 
megállapítja azok díját.

4. A Hivatal igazgatója – az irányítóbizottság jóváhagyását követően – megállapítja a Hivatal által 
alkalmazott költségkönyvelési előrejelzési kritériumokat. A Bizottság számvitelért felelős 
tisztviselőjével egyetértésben meghatározza a Hivatal és az intézmények közötti számviteli 
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együttműködés szabályait.

5. A Hivatal igazgatója – a Hivatal működési költségvetésével kapcsolatos költségvetési eljárás 
keretében – összeállítja a Hivatal várható bevételeire és kiadásaira vonatkozó előirányzat-
tervezetet. Az irányítóbizottság jóváhagyását követően e javaslatot benyújtják a Bizottságnak.

6. A Hivatal igazgatója határozza meg, hogy harmadik felektől származó kiadványok 
közzétehetők-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

7. A Hivatal igazgatója részt vesz a Hivatal hatáskörébe tartozó területeken folytatott 
intézményközi tájékoztatási és kommunikációs tevékenységben.

8. A Hivatal igazgatója a jogszabályok és a törvényalkotási eljárással kapcsolatos hivatalos 
dokumentumok – így a Hivatalos Lap – tekintetében:

(a) biztosítja, hogy az egyes intézmények illetékes szervei meghozzák a közösen 
alkalmazandó alapvető döntéseket;

(b) a Hivatalos Lap és a hivatalos jogszabályszövegek szerkezetének és 
megjelenítésének javítására vonatkozó javaslatokat terjeszt elő;

(c) a közzétételre kerülő szövegek megjelenítésének összehangolására vonatkozó 
javaslatokat nyújt be az intézmények felé;

(d) megvizsgálja a mindennapi tevékenységek során felmerülő nehézségeket és 
kibocsátja a Hivatal számára szükséges utasításokat, valamint a nehézségek 
megoldása céljából megfelelő ajánlásokat terjeszt elő az intézmények részére.

9. A Hivatal igazgatója – a költségvetési rendelettel összhangban – éves tevékenységi jelentést 
készít, amely kitér a Bizottság és a többi intézmény által a költségvetési rendelet alapján 
juttatott pénzeszközök kezelésére. A jelentést a Bizottságnak és az érintett intézményeknek 
nyújtják be, továbbá tájékoztatásul megküldik az irányítóbizottságnak.

10. A Bizottságnak a Hivatallal való kapcsolattartásért felelős tagja és a Hivatal igazgatója közös 
megegyezéssel állapítja meg a Bizottság által juttatott pénzeszközökkel és a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatos kölcsönös tájékoztatás és konzultáció szabályait.

11. A Hivatal igazgatója felelős az irányítóbizottság által megállapított stratégiai célkitűzések 
megvalósításáért, valamint a Hivatal és annak tevékenysége megfelelő irányításáért, továbbá 
költségvetésének kezeléséért.

12. A Hivatal igazgatójának távolléte vagy akadályoztatása esetén a besorolási fokozaton és 
szolgálati időn alapuló helyettesítési szabályokat kell alkalmazni, kivéve ha az irányító bizottság 
– elnökének vagy a Hivatal igazgatójának javaslata alapján – más sorrendet határoz meg.

13. A Hivatal igazgatója negyedéves jelentésekben tájékozatja az intézményeket a tervezett és 
igénybe vett forrásokról, valamint a tevékenységek előrehaladásáról.

10. cikk

Személyzet

1. A főigazgatót és az igazgatót – az irányítóbizottság egyhangú kedvező véleményét követően – a 
Bizottság nevezi ki. A vezető tisztviselők mobilitására és értékelésére vonatkozó bizottsági 
szabályok a főigazgatókra és az igazgatókra vonatkoznak (AD 16/AD 15/AD 14 besorolási 
fokozat). Amikor egy ilyen állást betöltő tisztviselő esetében közeledik az irányadó 
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szabályokban szokásosan előírt mobilitási határidő, akkor a Bizottság tájékoztatja az 
irányítóbizottságot, hogy egyhangú véleményt nyilváníthat az ügyben.

2. Az irányítóbizottságot szorosan be kell vonni minden olyan eljárásba, amelyet a Hivatal 
főigazgatói (AD 16/AD 15 besorolási fokozat) és igazgatói (AD 15/14 besorolási fokozat) 
típusú álláshelyeket betöltő tisztviselőinek vagy egyéb alkalmazottainak kinevezése előtt le kell 
folytatni, különös tekintettel az álláshirdetések kiírására, a pályázatok elbírálására és az ilyen 
típusú állásokkal kapcsolatos versenyvizsga felvételi bizottságok kinevezésére.

3. A Hivatalnál szolgálatot teljesítő tisztviselők és egyéb alkalmazottak vonatkozásában a 
Bizottság gyakorolja a kinevezéssel megbízott hatóság és a munkaszerződés megkötésére 
jogosult hatóság hatásköreit. A Bizottság a saját szervezetén belül, illetve a Hivatal igazgatójára 
átruházhatja bizonyos hatásköreit. E hatáskörátruházásra azonos feltételek vonatkoznak, mint a 
Bizottság főigazgatóinak esetében.

4. A (2) bekezdésre is figyelemmel, a Bizottság által az egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételek végrehajtása céljából elfogadott rendelkezések és eljárások a Bizottság 
Luxemburgban szolgáló tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozóknak megfelelő 
feltételekkel alkalmazandók a Hivatalnál szolgálatot teljesítő tisztviselőkre és egyéb 
alkalmazottakra.

5. A Hivatalon belül megüresedett valamennyi meghirdetendő álláshelyről értesíteni kell az összes 
intézmény személyzetét, amint a kinevezéssel megbízott hatóság vagy a munkaszerződés 
megkötésére jogosult hatóság dönt az álláshely betöltéséről.

6. A Hivatal igazgatója negyedévente tájékoztatja az irányítóbizottságot a személyzeti irányításról.

11. cikk

Pénzügyi vonatkozások

1. A Hivatal költségvetési előirányzatait, amelyek teljes összege külön címben tüntetik a 
Bizottságra vonatkozó költségvetési fejezeten belül, az adott fejezet mellékletében határozzák 
meg részletesen. Ezt a mellékletet a bevétel-és költségkimutatással azonos formában, a 
költségvetési fejezetekkel megegyező felbontásban kell elkészíteni.

2. A Hivatal létszámterve a Bizottság létszámtervének mellékletében található.
3. Valamennyi intézmény engedélyezésre jogosult tisztviselőként jár el költségvetésében a 

„közzétételi kiadások” címben szereplő költségvetési összegek tekintetében.
4. A költségvetési fejezetében szereplő előirányzatok kezelése céljából valamennyi intézmény 

átruházhat engedélyezésre jogosult tisztviselői hatáskört a Hivatal igazgatójára, illetve a 
költségvetési rendelet alapján meghatározza a hatáskör átruházásának korlátait és feltételeit. A 
Hivatal igazgatója negyedévente tájékoztatja az irányítóbizottságot ezekről a 
hatáskörátruházásokról.

5. A Hivatal költségvetési és pénzgazdálkodását – beleértve a Bizottságtól eltérő intézmények által 
juttatott előirányzatok kezelését – a költségvetési rendelet, annak végrehajtási szabályai, és a 
Bizottság hatályos költségvetési kerete tiszteletben tartásával kell végezni.

6. A Hivatal elszámolását a Bizottság számviteléért felelős tisztviselője által jóváhagyott 
számviteli szabályokkal és módszerekkel összhangban állítják össze. A Hivatal külön 
elszámolást vezet a Hivatalos Lap és a kiadványok értékesítésére vonatkozóan. Az 
értékesítésből befolyó nettó bevételt visszautalják az intézmények számára.
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12. cikk

Ellenőrzés

1. A költségvetési rendelettel összhangban a Bizottság belső ellenőre gyakorolja a Hivatal belső 
ellenőri feladatait. A Hivatal belső ellenőrzési egységet hoz létre a Bizottság főigazgatóságai és 
szolgálatai számára előírt szabályoknak megfelelő előírások szerint. Az intézmények felkérhetik 
a Hivatal igazgatóját, hogy egyedi ellenőrzéseket is vegyen fel a Hivatal belső ellenőrzési 
egységének munkaprogramjába.

2. A Hivatal megválaszol minden hatáskörébe tartozó kérdést az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) feladatkörébe tartozó területeken. Az Európai Unió érdekei védelmének biztosítása 
céljából az irányítóbizottság elnöke és az OLAF igazgatója a kölcsönös tájékoztatási előírásokra 
vonatkozó megállapodást kötnek.

13. cikk

Panaszok és kérelmek

1. A Hivatal felelős az európai ombudsman és az európai adatvédelmi biztos kérdéseinek 
megválaszolásáért a Hivatal hatáskörébe tartozó területeken.

2. A Hivatal hatáskörébe tartozó területre vonatkozó valamennyi keresetet a Bizottság ellen kell 
benyújtani

14. cikk

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

1. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről 
szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkében 
említett döntéseket a Hivatal igazgatója hozza meg. Elutasítás esetén a Bizottság főtitkára hozza 
meg a megerősítő kérelmekkel kapcsolatos döntéseket. 

2. A Hivatal rendelkezik – az 1049/2001/EK rendelet 11. cikkének megfelelően – a 
dokumentumok nyilvántartásával.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2000/459/EK, ESZAK, Euratom határozat hatályát veszti.
A hatályon kívül helyezett határozatra vonatkozó hivatkozásokat az e határozatra vonatkozóként 
kell értelmezni.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2008. december 1-jén lép hatályba.
Kelt Brüsszelben és Luxembourgban, 

                                               
1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
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az Európai Parlament részéről a Tanács részéről a Bizottság részéről

az elnök az elnök az elnök

a Bíróság részéről a Számvevőszék részéről

az elnök az elnök

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről a Régiók Bizottsága részéről

az elnök az elnök
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Az Európai Parlament 2005. december 1-jei állásfoglalása az európai szabályozási 
ügynökségek keretszabályával kapcsolatos intézményközi megállapodás bizottsági 
tervezetéről (B6-0634/2005)
Az Európai Parlament,

— tekintettel a Bizottság tervezetére (COM(2005)0059),

— tekintettel 2004. január 13-i állásfoglalására1 a Bizottság „Az európai ügynökségek 
keretszabálya” című közleményéről,  

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 10. cikkére vonatkozó, a nizzai 
kormányközi konferencián elfogadott nyilatkozatra, amely a közösségi intézmények közötti 
jóhiszemű együttműködés kötelességét tárgyalja, 

— tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 2005. 
október 11-i véleményére az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti 
információs és megfigyelő hálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendeletet az ügyvezető 
igazgató hivatali idejének tekintetében módosító rendeletre irányuló javaslatról,

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottságnak és a Költségvetési Bizottságnak a Tanácshoz 
közösen benyújtott szóbeli választ igénylő kérdésére, és a Tanács 2005. november 15-i ülésén 
adott válaszára,  

— tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,
A. mivel a 2004. január 13-i állásfoglalásában megfogalmazott megfontolások lényegében 

továbbra is érvényesek; mivel a világosság, az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében és 
annak fényében, hogy a jövőben az Unióhoz huszonötnél több tagállam tartozik, szükség van 
a jelenlegi és jövőbeli ügynökségek szerkezetének ésszerűsítésére és egyszerűsítésére, és 
mivel az új ügynökségek létrehozásakor végzett vizsgálatoknak szigorú követelményeknek 
kell megfelelniük, többek között ami az ügynökségek tevékenységének hasznosságát és 
megalapozottságát érinti, 

B. mivel az intézményközi megállapodás tervezetének benyújtásával a Bizottság megfelelt a 
Parlament felhívásának, amely szerint a keretszabály elfogadása előtt közös iránymutatásokat 
világosan meghatározó intézményközi megállapodást kell kötni,

C. mivel a Szerződés 10. cikkére vonatkozó említett nyilatkozat kijelenti, hogy amennyiben a 
jóhiszemű együttműködési kötelezettségüknek való megfelelés keretében szükséges, az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság intézményközi megállapodásokat köthet annak 
érdekében, hogy megkönnyítse az EK-Szerződés alkalmazását;

1. üdvözli a tervezet Bizottság által előterjesztett tervezetet;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem kész a Bizottság tervezetén alapuló 
megállapodás érdekében tárgyalást folytatni;

3. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa erőfeszítéseit a Tanács álláspontjának megváltoztatása 
érdekében; 

4. rámutat, hogy az ügynökségek létrehozására irányuló jövőbeli javaslatok vizsgálatakor

                                               
1 HL C 92. E, 2004.4.16., 119. o.
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különösen a következő elvekre fog támaszkodni:

a) ügynökséget a szokásos jogalkotási eljárással lehet létrehozni, vagyis rendszerint 
együttdöntési eljárással; az EK Szerződés 308. cikkében hivatkozott eljárás különleges 
esetekre alkalmazandó, ahol a Szerződés előírásai az adott tárgy esetében nem képeznek 
megfelelő jogi alapot;

b) ügynökség létrehozására vonatkozó javaslathoz egy költség—haszon elemzést kell 
csatolni, és hatásvizsgálatot annak kimutatására, hogy az ügynökség hatékonyabb 
megoldás annál, mint ha a Bizottság szolgálatai maguk végeznék el azokat a feladatokat; 

c) az ügynökségnek hatásköre keretében élvezett anyagi függetlensége nem menti fel a 
Bizottságot a területen  fennálló politikai felelőssége alól; 

d) a Bizottság által a végrehajtó szerv — általában az igazgató — kiválasztásában és 
kinevezésében játszott szerep módjának tükröznie kell a politikai felelősség és 
elszámoltathatóság követelményét;   

e) a Parlamentnek előzetes ellenőrzést kell végrehajtania az igazgatói székre pályázó(k) 
meghallgatásának formájában, utólagos ellenőrzést a  költségvetés végrehajtására 
vonatkozó mentesítés formájában és folyamatos ellenőrzést az ügynökség 
tevékenységeinek a szakbizottságai általi ellenőrzés formájában; az igazgató hivatali 
idejének meghosszabbításáról kizárólag az igazgatási tanács dönt az igazgató első hivatali 
idejének értékelése alapján;

f) a Tanács szakértelmük alapján elismert képviselőket nevez ki a felügyeleti szervbe és az 
igazgatási tanácsba, akiket szükség esetén az Európai Parlament kinevezésük előtt 
meghallgatásra hívhat; a képviselőket oly számban nevezik ki, mely arányos az ügynökség 
feladataival és fontosságával, és hosszú távú célja az igazgatási tanács csökkentése; amíg 
az igazgatási tanács képviselőinek száma megegyezik a tagállamok számával, a Parlament 
a saját részéről két tagot jelöl az igazgatási tanácsba;

g) igazgatási jogorvoslat hozható létre a Bizottságnál az ügynökségek olyan aktusaival 
szemben, amelyeknek harmadik féllel szemben jogi kihatásuk van; a Bizottság döntése 
ellen a Bíróságnál lehet fellebbezést biztosítani;  

5. aggodalmát fejezi ki a decentralizált ügynökségek számának folyamatos növekedése miatt 
(jelenleg huszonhárom, míg 1995-ben öt), mivel azzal a kockázattal jár, hogy a Bizottság 
végrehajtói szerepköre szétesik és számtalan, többnyire kormányközi módon működő szerv 
között oszlik meg; ezért azt kívánja, hogy legalább az európai Alkotmányt létrehozó 
szerződés ratifikációs folyamatának gondolkodási időszakában ne jöjjön létre több ilyen 
ügynökség; 

6. a decentralizált ügynökségeknek a közösségi költségvetésből fizetett növekvő költségei 
fényében üdvözli azt a tényt, hogy a tervezet értelmében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia 
minden olyan, ügynökség létrehozására irányuló javaslatot, amelyhez a szubszidiaritás és az 
arányosság elveit tekintetbe vevő hatásvizsgálatot csatoltak, viszont tartalmaz egy lehetőleg 
teljes körű előzetes vizsgálatot az ellenőrzésnek és a szervezésnek várható költségeiről, 
valamint az emberi erőforrásokra és az igazgatási kiadásokra gyakorolt hatásairól;   

7. megjegyzi, hogy míg az ügynökségek a közösségi költségvetésből kapnak támogatást, a 
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közösségi jog alkalmazására vonatkozó politikai döntéseket a tagállamok képviselői hozzák 
az igazgatási tanácsokban; 

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság láthatóan nem készült fel világos nyilatkozatot 
tenni a jelenlegi ügynökségek létezésének és fejlődésének a következő pénzügyi terv 
időszakát érintő pénzügyi hatásairól; 

9. felhív az ügynökségek igazgatási kiadásaival kapcsolatban a legmagasabb növekedési arány 
elvének az intézményközi megállapodásban való lefektetésére, hasonlóan a Bizottság 
esetében alkalmazandó elvhez; 

10. a tervezettel ellentétben felhív az intézményközi megállapodásnak a meglévő ügynökségekre 
történő fokozatos alkalmazására; 

11. felhívja a Bizottsági Elnökök Értekezletét, hogy vizsgálja meg az ügynökségekért felelős 
állandó bizottságok közötti együttműködést, az ügynökségek tevékenységeinek ellenőrzését 
ellátó Költségvetési Bizottságot és Költségvetési Ellenőrző Bizottságot és tegye naprakésszé 
az 1998. júliusi „útmutatásokat”; 

12. felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy kövesse nyomon a Bizottság tervezetével 
kapcsolatos további fejleményeket és szükség esetén utalja újból az ügyet a plénum elé;

13. felhívja az Alkotmányügyi és a Költségvetési Bizottság elnökeit és előadóit, hogy politikai 
szinten vegyenek fel nem hivatalos kapcsolatot a Tanács és a Bizottság képviselőivel annak 
érdekében, hogy a Tanácsban a szabályozó ügynökségek jövőbeni szerkezetére vonatkozó 
horizontális intézkedésekkel kapcsolatos fejleményeket megvizsgálhassák;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.
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Az Európai Parlament 2008. október 21-i állásfoglalása a szabályozási ügynökségek 
intézményi szempontjainak jövőbeli rendezésére irányuló stratégiáról (2008/2103(INI)) -
Georgios Papastamkos jelentése (Ideiglenes változat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „Európai ügynökségek – A további teendők” című 2009. március 11-i 
közleményére (COM(2008)0135),

– tekintettel az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló bizottsági 
közleményéről szóló, 2004. január 13-i állásfoglalására,1,

– tekintettel az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló 2005. február 25-i 
intézményközi megállapodás tervezetére (COM(2005)0059),

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság által közösen a Tanácshoz 
intézett, szóbeli választ igénylő kérdésre és a Tanácsnak a 2005. november 15-i ülésen erre adott 
válaszára (O-0093/05),

– tekintettel az európai szabályozási ügynökségek keretszabályáról szóló, a Bizottság által 
benyújtott intézményközi megállapodástervezetről szóló, 2005. december 1-jei állásfoglalására2,

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2008. április 17-i határozatára,

– tekintettel a Bizottság elnöke által 2008. május 7-én az Európai Parlament elnökéhez, valamint a 
Tanács hivatalban levő elnökéhez intézett levélre, amelyben politikai szintű intézményközi 
munkacsoport létrehozását szorgalmazta,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, illetve a Költségvetési Bizottság, a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0354/2008),

A: mivel a Parlament és a Bizottság által az európai szabályozási ügynökségek kötelező jogi erejű 
keretszabályozásának kialakítása érdekében kifejtett erőfeszítések hatástalanok maradtak,

B. mivel a 2005-ös intézményközi megállapodástervezet tekintetében a Tanács intézményi és 
politikai ellenállása miatt semmilyen érdemi előrehaladás nem történt, és mivel a Bizottság úgy 
határozott, hogy visszavonja az intézményközi megállapodásra irányuló javaslatát, és helyette 
egy közös megközelítést eredményező intézményközi párbeszédre szólít fel,

C. mivel a szabályozási ügynökségek első megközelítésben ugyan „mikrointézményeknek” 
tekinthetők, de az európai kormányzás tekintetében azonban „makrohatást” gyakorolnak,

D. mivel továbbra is szükség van legalább a szabályozási ügynökségek alapvető szerkezeti 
                                               
1 HL C 92 E, 2004.4.16., 119. o.
2 HL C 285 E, 2006.11.22., 123. o.



DV\779820HU.doc 179/377 PE423.766

HU

jellemzőinek a meghatározására, annál is inkább, mivel ezek az Európai Unió elismerten 
intézményeket meghaladó tényezőivé váltak,

E: mivel a Bizottság intézményközi munkacsoport létrehozását javasolja a szabályozási 
ügynökségek közös keretszabályának megfogalmazása és az Európai Unió valamennyi 
intézményének ezen ügynökségek tekintetében fennálló hatásköreinek meghatározása 
érdekében,

F. mivel a Bizottságnak 2009–2010-re el kell végeznie a szabályozási ügynökségek horizontális 
értékelését, és az értékelés következtetéseiről szóló jelentését a lehető leghamarabb az Európai 
Parlament és a Tanács elé kell terjesztenie,

G. mivel üdvözlendő a Bizottság azon döntése, hogy nem javasolja újabb ügynökségek 
létrehozását, amíg az intézményközi munkacsoport nem fejezi be a munkáját,

H. mivel a Bizottságnak nem lenne szabad eltérnie a meglévő ügynökségeket szabályozó alapító 
okiratok módosításaira vonatkozó 2005-ös intézményközi megállapodástervezet vezérelveitől, 
annak érdekében, hogy azok összhangban álljanak az új megközelítéssel,

I. mivel a közösségi programok irányítását határozott időre ellátó szabályozási ügynökségek 
számára most is létezik egy egységes szabályozási keret;

Általános szempontok

1. dicséretes kezdeményezésnek tartja a Bizottság javaslatát, és képviselői útján kész az 
intézményközi munkacsoport munkájában való részvételre, azonban megítélése szerint a „közös 
megközelítés” alulmúlja az intézményközi megállapodás megkötésére vonatkozó várakozásait; 
tudomásul veszi, hogy ez nem zárja ki a munkacsoport tevékenységének eredményeként 
létrejövő más együttműködési formák kialakítását;

2. az egyik költségvetési hatóságként a Tanácshoz fordul, hogy konstruktívan járuljon hozzá ezen 
munkacsoport tevékenységéhez;

3. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy minél hamarább állapítsák meg – az Európai Parlamenttel 
közösen – az intézményközi munkacsoport munkaprogramját annak érdekében, hogy az utóbbi 
2008 őszén megkezdhesse tevékenységét;

4. véleménye szerint az intézményközi munkacsoport munkaprogramjának többek között az alábbi 
pontokra kell kiterjednie:

– azon területek meghatározása, amelyekre a Bizottság által 2009 végéig elvégzendő 
horizontális értékelés során összpontosítani kell,

– objektív kritériumok meghatározása az ügynökségek szükségességének felmérésére, 
figyelembe véve az esetleges alternatív megoldásokat is,

– az ügynökségek tevékenységének és teljesítményének rendszeres, összehangolt és 
összefüggő értékelése, beleértve a különösen a költség/haszon alapú elemzések révén 
végzett külső értékelést is,
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– annak ellenőrzése, hogy az ügynökség felállításának lehetősége költséghatékonyabb 
megoldás-e annál, mintha az adott feladatokat a Bizottság szervezeti egységei látnák el

– annak az esetleges elvesztett előnyöknek a felmérése, amely abból származhat, hogy egyes 
tevékenységeket szabályozási ügynökségek végeznének a Bizottság szervezeti egységei 
helyett,

– az ügynökségek átláthatóságának erősítését célzó intézkedések meghozatala, különösen az 
alapvető szerkezeti jellemzőik közelítése révén,

– az ügynökségek önállósága és a felettük gyakorolt ellenőrzés határainak megállapítása, és 
különösen – az ügynökségek tevékenységének vonatkozásában – a Bizottság hatáskörének 
természete és tartalma tekintetében, annak figyelembe vételével, hogy a Bizottság hatásköre 
nem haladhatja meg azt a mértéket, amelyben konkrétan hatással lehet az ügynökségek mint 
olyanok tevékenységére,

– az ügynökségek felügyelő szervei tagjainak kinevezése a Tanács és a Bizottság soraiból, és a 
jelöltek meghallgatása az illetékes parlamenti bizottságban,

– az ügynökségek végrehajtó szerveinek és különösen az igazgatóknak a kinevezése, valamint 
a Parlament ide vonatkozó szerepének meghatározása;

– az ügynökségek egységes megközelítésének szükségessége a kérdéses évben folytatott 
tevékenységük, valamint a költségvetés teljesítéséről és a pénzügyi gazdálkodásról szóló 
beszámolók és jelentések bemutatása tekintetében;

– valamennyi ügynökség igazgatója számára – szükség szerint fenntartásokat is tartalmazó –
igazoló nyilatkozat készítésének és aláírásának egységes követelménye;

– valamennyi ügynökségre és kapcsolódó szervezetre alkalmazható harmonizált modellt, 
amely határozott különbséget tesz az alábbiak között:

 a szervezet működéséről, tevékenységéről és eredményeiről beszámoló, széles 
nyilvánosságnak szánt éves jelentés;

 pénzügyi kimutatás és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés;

 a Bizottság főigazgatói által készített tevékenységi jelentésekhez hasonló tevékenységi 
jelentés;

 a szervezet igazgatója által aláírt igazoló nyilatkozat bármely egyéb fenntartással vagy 
megjegyzéssel együtt, amelyekre az igazgató szükségesnek tartja felhívni a mentesítő 
hatóság figyelmét;

– azon elvek meghatározása, amelyek alapján megállapítható, hogy a díjak vagy befizetések 
képezzék-e – és ha igen, milyen mértékben – az ügynökségek finanszírozásának részét;

– a működő ügynökségek iránti igény folyamatos felülvizsgálata és olyan kritériumok 
meghatározása, amelyek alapján eldönthető, hogy egy szabályozási ügynökség 
megvalósította a célját és ezért megszüntethető;
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5. sajnálatát fejezi ki az uniós ügynökségek létrehozására vonatkozó általános stratégia hiánya 
miatt; tudomásul veszi, hogy az új ügynökségeket eseti alapon hozzák létre, amely a 
szabályozási ügynökségek, végrehajtó ügynökségek és egyéb közösségi szervek átláthatatlan 
szövevényéhez vezet, ahol minden ilyen szerv egyedülálló létesítmény;

6. tudomásul veszi a Bizottság álláspontját, amely szerint a szabályozási ügynökségek – esetenként 
az Európai Parlament részvételével történő – létrehozása a tagállamok együttműködésének 
megnyilvánulása, működésük pedig az interoperabilitás és azon hatáskörök gyakorlása alapján 
zajlik, amelyeket ha kizárólagos jelleggel a közösségi szervekre ruháznának, felmerülne a 
központosítás vádja;

7. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Parlamenttel együtt tevékenykedjenek 
közösen annak érdekében, hogy egyértelmű, közös és koherens keretbe foglalják az 
ügynökségek jövőbeli helyét az európai kormányzásban;

8. véleménye szerint a szabályozási ügynökségek átláthatóságát biztosítani kell,  különös 
tekintettel működésükre, az információk nyilvánosságára és hozzáférhetőségére, valamint a 
fellépések tervezésére és elszámoltathatóságára;

9. úgy véli, hogy az intézményközi egyetértés terén a „közös keretnek” kiemelten kellene kezelnie 
a működés ésszerűsítésérét és a szabályozási ügynökségek hozzáadott értékének optimalizálását, 
a nagyobb átláthatóság, az érezhető demokratikus ellenőrzés és a nagyobb hatékonyság 
megvalósítása révén;

10. megítélése szerint feltétlenül szükséges a közös minimumszabályok és elvek elfogadása –
jellegüktől függetlenül – valamennyi szabályozási ügynökség felépítése, működése és 
ellenőrzése szempontjából;

11. úgy véli, hogy a szabályozási ügynökségek tevékenységében való részvételt a formális 
konzultációs eljáráson és az érdekeltekkel folytatott párbeszéden keresztül kell biztosítani;

12. véleménye szerint az ügynökségek szerkezeti és működési különbözősége súlyos kérdéseket vet 
fel a szabályozás paraméterei, a helyes kormányzás és az intézményi kapcsolatok tekintetében a 
centralizáció-decentralizáció vonatkozásában;

13. amellett érvel, hogy a helyes igazgatás elvének érvényesülését a személyzeti kiválasztás, a 
költségvetés és erőforrás-kezelés, a hatékony igazgatás és a teljesítményértékelés közös 
megközelítése révén kell biztosítani;

14. megvizsgálja majd, hogy a Bizottság kötelezettségvállalása további szabályozási ügynökségek
alapítására irányuló javaslatok felfüggesztésére vonatkozóan kiterjedjen-e a jelenleg függőben 
lévő két – az energetikát és a távközlést érintő – javaslatra is;

15. hangsúlyozza, hogy a szabályozási ügynökségek alapítása és működése tekintetében szükség 
van a parlamenti felügyelet megteremtésére, amelynek az alábbiakon kell alapulnia:

– maguk az ügynökségek éves jelentést nyújtanak be az Európai Parlamentnek, 

– kinevezésekor az ügynökség igazgatóját lehetőség szerint meg lehet hívni  az illetékes 
parlamenti bizottság elé, valamint
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– az Európai Parlament mentesítést ad azon ügynökségek költségvetésének végrehajtása alól, 
amelyek közösségi finanszírozásban részesülnek;

16. sürgeti a Bizottságot, hogy haladéktalanul, a 2009–2010 közötti időszak vége előtt nyújtsa be a 
szabályozási ügynökségek horizontális értékeléséből levont következtetéseit annak érdekében, 
hogy az intézményközi munkacsoport e következtetéseket figyelembe vehesse;

17. felkéri a Bizottságot, hogy az eredmények összehasonlítása érdekében állapítson meg 
referenciaértékeket és határozzon meg egyértelmű szabályokat az ügynökségek mandátumának 
gyenge teljesítmény miatti visszavonására.

18. felkéri az elnököt és az Elnökök Konferenciáját, hogy a Bizottság által javasolt munkacsoport 
felállítását kezeljék elsőbbségi kérdésként, és úgy véli, hogy helyénvaló lenne, ha az Európai 
Parlamentet a munkacsoportban az Alkotmányügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, 
valamint a szabályozási ügynökségek felügyelete terén gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező
másik két bizottság elnökei vagy előadói képviselnék;

19. megismétli a Parlamentnek és a Bizottságnak a 2005. évi intézményközi megállapodás 
tervezetében megfogalmazott felhívását, nevezetesen hogy az alapjogi aktusba foglalják bele az 
ügynökségi székhelyre vonatkozó határozatot.

Költségvetési szempontok

20. ismételten hangsúlyozni kívánja annak fontosságát, hogy módszeresen, intézményközi szinten 
kell garantálni a 2006. május 17-i, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás 
hatékonyságáról szóló intézményközi megállapodás1 47. pontjában meghatározott eljárás 
alkalmazását, továbbá hangsúlyozza az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2007. július 
13-i, a decentralizált ügynökségekről szóló közös állásfoglalása megfelelő nyomon követése 
biztosításának jelentőségét;

21. meggyőződése, hogy mindenképpen szükség van egy részletes eljárásra ezen előírás 
alkalmazásának vonatkozásában; úgy véli, hogy egy ilyen eljárás lehetőséget biztosíthat a 
megakasztott 2005-ös intézményközi megállapodástervezet néhány fontos elemének 
fenntartására, lehetőség szerint az ügynökségekre vonatkozó költségvetési keretrendelet 
bizonyos fokú kiigazításával; 

22. arra a következtetésre jut, hogy amennyiben az értékelés szerint nem garantált a decentralizált 
igazgatás költséghatékonysága és eredményessége, az Európai Uniónak nem szabad megriadnia 
a jelenlegi trend, azaz a bizottsági feladatok kiszervezése visszafordításától, és egyértelmű 
szabályokat kell felállítania a decentralizált ügynökségek mandátumának megszüntetéséről; 

23. támogatja a Bizottság azon szándékát, miszerint nem tesz javaslatot újabb decentralizált 
ügynökségek létrehozására addig, amíg az értékelési munka le nem zárul, különös tekintettel 
arra, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keretben rendelkezésre álló tartalékok mellett egyelőre 
meglehetősen nehéz volna bármilyen új közösségi szerv finanszírozása jelentős 
újraprogramozás nélkül;

24. úgy véli, hogy költségvetési szempontból a jövőbeni uniós ügynökségekkel foglalkozó 
                                               
1  HL C 139., 2006.6.14. 1. o.
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intézményközi munkacsoport menetrendjében az alábbi témák kulcsfontosságúak:

Az „ügynökség” meghatározása

25. emlékeztet e tekintetben az „ügynökség” 2007. március 7-i háromoldalú egyeztetésen 
meghatározott definíciójára, amikor is megállapodás született arról, hogy a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 47. pontjának alkalmazása céljából az „ügynökség” meghatározás 
attól függ, hogy az adott szervet az Európai Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó, az 1995/2006/EK, Euratom rendelet1 (költségvetési rendelet) 185. cikke 
értelmében hozták-e létre;

26. hangsúlyozni kívánja, hogy nagy jelentőséget tulajdonít egy egyértelmű és összehangolt 
általános terminológia közös használatra szolgáló kialakításának az ügynökségek tekintetében; 
emlékeztet arra, hogy a „szabályozási ügynökségek” a decentralizált ügynökségek csupán egy 
alcsoportját alkotják;

Új ügynökségek – a jogalkotási eljárások és a költségvetési előjogok közötti kapcsolat

27. úgy véli, fontos megvitatni ütemezési problémákat, valamint olyan jogi és eljárási kérdéseket is, 
amelyek akkor merülhetnek fel, ha a jogalkotó határozataival párhuzamosan nem születik 
időben megállapodás az új ügynökség finanszírozásáról a 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodás 47. pontjának megfelelően; hasonlóan fontosnak véli bizonyos eljárási 
biztosítékok megfontolását, annak biztosítása érdekében, hogy a költségvetési hatóságot teljes 
mértékben bevonják az összes költségvetési vonzatú kérdés megvitatásába, amilyen például az 
ügynökségek tevékenységi listáinak kiszélesítése;

28. emlékeztet arra, hogy a Parlament már 2005-ben kérte, hogy végezzenek kötelező költség-
haszon elemzést, mielőtt javaslatot tesznek egy új ügynökség létrehozására; ezen elemzésnek 
főként annak eldöntésére kellene összpontosítania, hogy „az ügynökség felállítása (beleértve az 
ellenőrzés és koordináció valószínű költségeit is) költséghatékonyabb megoldás-e annál, mintha 
az adott feladatokat a Bizottság szervei látnák el”, valamint olyan kérdésekre, mint az 
ügynökség mandátuma és munkamódszerei, vagy a Bizottságtól való függetlensége, ami a 
jogalkotó számára sokszor érdemi kérdés;

Jelenlegi ügynökségek – nyomon követés

29. hangsúlyozza, hogy rendszeres és összehangolt értékelésre és ellenőrzésre van szükség – a 
dupla munka és az átfedések elkerülésével – az olyan, már létező decentralizált ügynökségek 
hozzáadott értékének felmérésére, amelyek már nem tartoznak a 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás 47. pontjának hatálya alá; úgy gondolja, hogy mindez követi a már 
korábban elvégzett munkát, amelynek eredményeképpen a 2007. április 18-i háromoldalú 
egyeztetésen közös nyilatkozat született a közösségi ügynökségekről, amely értelmében 
„különösen a költséghatékonyság tekintetében rendszeresen értékelni kell a meglévő közösségi 
ügynökségeket, és részletesen el kell magyarázni az értékelendő ügynökségek kiválasztása 
céljából alkalmazott kritériumokat”;

30. megjegyzi, hogy az elvégzett értékelésnek válaszolnia kell a költség-haszon tekintetében 

                                               
1  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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felmerülő néhány alapvető kérdésre, és hogy azt többek között az alábbi kritériumok alapján 
lehetne végrehajtani:

– Helytállóság: Mennyiben feleltek meg az ügynökség alapító rendeletében előirányzott 
célkitűzések a költségvetésben engedélyezett közkiadások szintjének?

– Eredményesség: Milyen hatással járt az ügynökség tevékenysége?

– Hatékonyság (költséghatékonyság): Mennyire gazdaságosan történt a különböző 
ráfordítások (input) kibocsátássá (output) és eredménnyé alakítása? Ésszerű költségek 
mellett érték-e el a (várt) hatást, különös tekintettel a felhasznált személyzetre és a belső 
szervezetre?

31. kiemeli, hogy az ügynökségek összesített költségvetési hatására tekintettel a Bizottságnak 
meggyőzően bizonyítania kell, hogy az ügynökségeken keresztül történő európai kormányzás 
jelenleg és a közeljövőben az uniós politikák végrehajtásának leginkább költséghatékony, 
eredményes és megfelelő módja;

Általános közös keret

32. ragaszkodik közös minimumszabályok kialakításának szükségességéhez, többek között a 
Bizottság ügynökségek vonatkozásában fennálló szerepéről és politikai felelősségéről, a fogadó 
országok által nyújtandó támogatásról, vagy az ügynökségek székhelyének időben történő és 
átlátható kiválasztásáról, amelyekre utalni lehetne az ügynökségek alapító rendeleteiben;

33. emlékeztet arra, hogy az ügynökségeknek tevékenységüket egyértelmű elszámoltathatósági 
keretben kell végezniük, összhangban a költségvetési rendelet rendelkezéseivel; rámutat az 
ügynökségeknek a mentesítési eljárással kapcsolatos kötelezettségeire;

34. nagy jelentőséget tulajdonít továbbá annak, hogy közös szabályokat hozzanak létre az 
ügynökségek költségvetésének bemutatására olyan költségvetési indikátorok átláthatóbbá és 
összehasonlíthatóvá tétele céljából, mint például az ügynökségek végrehajtási aránya, vagy 
bevételük és kiadásaik alkotóelemei; úgy véli, hogy az uniós költségvetésben az 
ügynökségeknek jutatott támogatás általános bemutatását esetlegesen hozzá kell igazítani az 
ügynökségek új generációjának feladatához és szerepeihez.

35. rámutat arra, hogy a bizottsági közleményben feltüntetett adatok szerint jelenleg 29, mintegy 
3800 alkalmazottat foglalkoztató szabályozási ügynökség működik, amelyek együtt 
hozzávetőleg 1 100 millió euró éves költségvetéssel rendelkeznek, s ebből a Közösség 
hozzájárulása 559 millió euró;

36. hangsúlyozza, hogy az ellenőrzési/mentesítési eljárásnak arányban kell állnia az ügynökségek 
átfogó költségvetésével; megjegyzi különösen, hogy az Európai Számvevőszék számára 
rendelkezésre álló források nem emelkedtek az ügynökségek számának az elmúlt években 
bekövetkező növekedésével arányosan;

37. megismétli az ügynökségek költségvetésének végrehajtása vonatkozásában a mentesítésről 
szóló 2008. április 22-i állásfoglalások (7) bekezdésében megfogalmazott kívánalmat, miszerint 
az ügynökségek teljesítményét rendszeresen (és ad hoc jelleggel) ellenőrizze az Európai 
Számvevőszék vagy egyéb független könyvvizsgáló; úgy véli, hogy ennek nem szabadna 
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csupán a pénzügyi irányítás és a közpénzek helyes felhasználásának hagyományos elemeire 
korlátozódnia, hanem az irányítás hatékonyságára és eredményességére is ki kellene terjednie, 
és az egyes ügynökségek pénzügyi irányítására vonatkozó minősítést is tartalmaznia kellene;

38. véleménye szerint valamennyi ügynökségnek a létszámtervvel együtt áttekintést kell adnia az 
állandó és ideiglenes alkalmazottak és a nemzeti szakértők számáról, továbbá jelezze a 
megelőző két évhez viszonyított változásokat;

39. felhívja a figyelmet az Európai Számvevőszéknek az ügynökségek hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásáról szóló 5/2008 sz. különjelentésére, különös tekintettel a 
teljesítményértékelő ellenőrzésekre;

40. felhívja a Bizottságot, hogy vonja össze a kisebb ügynökségek igazgatási feladatait a 
közbeszerzés hatályos szabályainak, a költségvetési rendeletnek és a személyzeti szabályzatnak1

való kielégítő megfelelésükhöz szükséges kritikus tömeg elérése érdekében;

41. sürgeti a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg az ügynökségek költségvetési igényeit, 
tekintve, hogy az ügynökségek többsége nem használja fel a kért pénzügyi eszközöket;

o

o o

42. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak.

                                               
1 A Tanács 1968. február 29-i 259/68/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselői 

személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek egy átmeneti 
hozzájárulás bevezetésének céljából történő módosításáról (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).
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Az Európai Parlament 2008. október 9-i határozata a „Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért” című közös nyilatkozat elfogadásáról (2007/2222(ACI))- Jo Leinen jelentése 
(Ideiglenes változat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az EK-Szerződés 255. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió információs és kommunikációs politikáját érintő tevékenységekkel 
kapcsolatos új együttműködési keretről szóló bizottsági közleményről szóló, 2002. március 13-i 
állásfoglalására1,

 tekintettel az Európai Unió tájékoztatási és kommunikációs politikai stratégiájáról szóló, 2003. 
április 10-i állásfoglalására2,

 tekintettel az Európai Unió tájékoztatási és kommunikációs politikai stratégiájának 
végrehajtásáról szóló, 2005. május 12-i állásfoglalására3,

 tekintettel az európai kommunikációs politikáról szóló fehér könyvről szóló, 2006. november 
16-i állásfoglalására4,

 tekintettel az Elnökök Értekezletének 2008. szeptember 25-i határozatára,

 tekintettel a Partnerség az Európáról szóló kommunikációért címmel javasolt közös 
nyilatkozatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére,

 tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0372/2008),
A. mivel a kommunikáció fontos része mind a képviseleti, mind a részvételi demokráciának,

B. mivel az Unió demokratikus összetevőinek egyik erősségét az intézményeket a polgárokkal 
összekapcsoló, európai szintű kommunikációs struktúrája jelenti, 

C. mivel az európai választások és népszavazások tapasztalata azt mutatja, hogy az uniós ügyeket 
figyelemmel kísérők és azok iránt érdeklődők részvételére inkább lehet számítani, mint a 
kevésbé tájékozottak részvételére; ezt az ír népszavazást követően végzett kutatás is igazolta,

D. mivel az Európai Unióról szóló kommunikáció minden szinten megköveteli az uniós 
intézmények és a tagállamok politikai elkötelezettségét,

1. elfogadja az ehhez a határozathoz csatolt Partnerség az Európáról szóló kommunikációért című 
közös nyilatkozatot és úgy határoz, hogy a nyilatkozatot az eljárási szabályzathoz csatolja; 
felhív a nyilatkozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételére;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak, és a 

                                               
1   HL C 47 E., 2003.2.27., 400. o. 
2   HL C 64 E., 2004.3.12., 591. o. 
3  HL C 92 E., 2006.4.20., 403. o.
4   HL C 314 E., 2006.12.21., 369. o.
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Bizottságnak.
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MELLÉKLET
Partnerség az Európáról szóló kommunikációért

Célok és alapelvek 

1. Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság kiemelkedő jelentőséget tulajdonít 
annak, hogy a pluralizmus, a szerepvállalás, a nyitottság és az átláthatóság elvét szem előtt 
tartva fejlessze az EU-val kapcsolatos kérdésekről szóló kommunikációt annak érdekében, hogy 
az európai polgárok gyakorolhassák az Unió demokratikus életében való részvételi jogukat, 
amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb 
eső szinten hozzák meg. 

2. A három intézmény arra törekszik, hogy bátorítsa az Európai Unió egészének kommunikációs 
prioritásaira vonatkozó elképzelések egyeztetését, hangsúlyozza az európai kérdésekre 
vonatkozó kommunikáció uniós megközelítése jelentette hozzáadott értéket, megkönnyítse az 
információ és a legjobb gyakorlatok cseréjét, és szinergiákat alakítson ki az intézmények között 
az e prioritásokhoz kapcsolódó kommunikáció során, továbbá adott esetben megkönnyítse az 
uniós intézmények és a tagállamok közötti együttműködést. 

3. A három intézmény elismeri, hogy az Európai Unióval kapcsolatos kommunikációhoz az uniós 
intézmények és a tagállamok politikai elkötelezettségére van szükség, valamint hogy a 
tagállamok is felelősek a polgárokkal az Európai Unióról folytatott kommunikációért. 

4. A három intézmény úgy véli, hogy az európai kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás és 
kommunikáció révén mindenki számára biztosítani kell az Európai Unióról szóló tisztességes és 
széles körű tájékoztatáshoz való hozzáférést, és lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy 
éljenek a véleménynyilvánítás jogával, illetve aktívan részt vegyenek az európai uniós 
kérdésekről folytatott nyilvános vitákban. 

5. A három intézmény támogatja a többnyelvűség és a kulturális sokszínűség tiszteletben tartását a 
tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek végrehajtása során. 

6. A három intézmény politikailag elkötelezett a fenti célok elérése mellett. Bátorítja a többi uniós 
intézményt és szervet, hogy támogassák erőfeszítéseiket, és ha úgy gondolják, járuljanak hozzá 
ehhez a megközelítéshez. 

A partnerségi megközelítés 

7.  A három intézmény elismeri annak jelentőségét, hogy az uniós kérdésekkel kapcsolatos 
kommunikációs kihívást a tagállamok és az uniós intézmények közötti partnerség segítségével 
kezeljék annak érdekében, hogy biztosítsák a lehető legszélesebb közönséggel megfelelő szinten 
folytatott, hatékony kommunikációt és a neki nyújtott objektív tájékoztatást. 

Szinergiákat kíván kialakítani a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal, valamint a civil 
társadalom képviselőivel. 

Ennek érdekében ösztönözni szeretné a pragmatikus partnerségi megközelítést. 
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8. A három intézmény emlékeztet e tekintetben az Intézményközi Tájékoztatási Csoport (IGI) 
kulcsfontosságú szerepére, hiszen ez az a magas szintű keret, amelyen belül az intézmények 
elősegíthetik az EU-val kapcsolatos információkról és kommunikációs tevékenységekről 
folytatott politikai vitát a szinergiák és a tevékenységek egymást kiegészítő jellegének fokozása 
érdekében. Ezért az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság képviselőinek közös 
elnökletével, valamint a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mint 
megfigyelők részvételével ülésező IGI alapesetben évente kétszer tanácskozik. 

Az együttműködés kerete 

A három intézmény az alábbiak alapján kíván együttműködni: 

9. Tiszteletben tartva, hogy minden egyes uniós intézmény és tagállam egyénileg felel saját 
kommunikációs stratégiájáért és prioritásaiért, a három intézmény az IGI keretében évente 
korlátozott számú kommunikációs prioritást határoz meg. 

10.  Ezek a prioritások az uniós intézmények és szervek által belső eljárásaik szerint meghatározott 
kommunikációs prioritásokon alapulnak, és adott esetben kiegészítik a tagállamok vonatkozó 
stratégiai elképzeléseit és erőfeszítéseit, figyelembe véve a polgárok elvárásait. 

11. A három intézmény és a tagállamok arra törekszenek, hogy megfelelő támogatást nyújtsanak a 
meghatározott prioritásokról folytatandó kommunikációhoz. 

12.  A tagállamokban a kommunikációért felelős szolgálatoknak és az EU-s intézményeknek össze 
kell fogniuk a közös kommunikációs prioritások sikeres végrehajtásának biztosítása, valamint 
az uniós kommunikációhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek érdekében, szükség esetén 
megfelelő adminisztratív intézkedések alkalmazásával. 

13. Az intézmények és a tagállamok felkérést kapnak arra, hogy információt cseréljenek az EU-val 
kapcsolatos egyéb kommunikációs tevékenységekről, különösen az intézmények és szervek által 
tervezett ágazati kommunikációs tevékenységekről, ha ezek a tagállamokban folytatott 
tájékoztató kampányokat eredményeznek. 

14.  A Bizottság felkérést kap, hogy minden év elején tegyen jelentést a többi EU-s intézménynek 
az előző év közös kommunikációs prioritásainak végrehajtása terén elért főbb eredményekről. 

15. E politikai nyilatkozat aláírásának időpontja: kétezer-nyolc október huszonkettedik napja.
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Az Európai Parlament 2006. május 17-i határozata a költségvetési fegyelemről és a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről
(2006/2028(ACI)) - Sérgio Sousa Pinto jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen annak 272. cikkére,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 
6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi 
megállapodásra1, és különösen annak 26. pontjára,

– tekintettel a kibővített Unió 2007–2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési 
eszközeiről szóló 2005. június 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodásról szóló 2005. december 1-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Tanácsnak a pénzügyi tervvel és a 2007-2013 közötti időszakra 
vonatkozó intézményközi megállapodás megújításával kapcsolatos álláspontjáról szóló, 2006. 
január 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodás megújítására irányuló javaslatról szóló bizottsági 
munkadokumentumra (COM(2004)0498),

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodás megújítására irányuló javaslatról szóló intézményközi 
tárgyalásokhoz való hozzájárulásról szóló bizottsági munkadokumentumra 
(COM(2006)0075),

– tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 
intézményközi megállapodás megújítására irányuló felülvizsgált javaslatról szóló bizottsági 
munkadokumentumra (COM(2006)0036),

– tekintettel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett, „Közös jövőnk építése: a 
kibővített Európai Unió politikai kihívásai és költségvetési eszközei 2007–2013” című 
(COM(2004)0101), és a „Pénzügyi terv 2007–2013” című (COM(2004)0487) bizottsági 
közleményre, valamint a „Technikai kiigazítások a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági javaslathoz” című bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2005)0494),

                                               
1 HL C 172., 1999.6.18., 1. o., A legutóbb a 2005/708/EK európai parlamenti és tanácsi 

határozattal (HL L 269., 2005.10.14., 24. o.) módosított megállapodás.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0224.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0453.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0010.
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– tekintettel a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos 
jogalkotási javaslatokra vonatkozóan 2005. október 18-án meghatározott iránymutatásokról 
szóló közös nyilatkozatra,

– tekintettel a 2005. december 15-16-i Európai Tanács következtetéseire (doc. 
15915/05CADREFIN 268),

– tekintettel a 2006. január 23-i, 2006. február 21-i, 2006. március 21-i és 2006. április 4-i 
háromoldalú egyeztetésekre,

– tekintettel a jelen határozathoz mellékelt, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás tervezetére,

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére és VI. melléklete IV. 
szakaszának 1. és 2. pontjára és XVIII. szakaszának 4. pontjára,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési 
Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6–
0150/2006),

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0144/2006),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság lezárta a 2007 és 2013 közötti időszakra 
vonatkozó, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról 
szóló új intézményközi megállapodásról szóló tárgyalásokat (a továbbiakban: 
megállapodástervezet),

B. mivel az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban a Bizottság 
2004. február 10-én és július 14-én javaslatok benyújtása útján kezdeményezte az új pénzügyi 
terv és az új intézményközi megállapodás előkészítését,

C. mivel a Parlament tárgyalások során képviselt álláspontjának 2005. június 8-i elfogadását és a 
tagállamok között 2005 decemberében megszületett megállapodást követően a Bizottság 
benyújtotta az új intézményközi megállapodásra vonatkozó átdolgozott javaslatát, valamint az 
Európai Tanács következtetéseire gyakorolt hatásokról szóló technikai dokumentumokat, 
lehetővé téve, hogy a tárgyalások egyenlő feltételek mellett kezdődhessenek meg,

D. mivel a Parlament el volt szánva arra, hogy elérje egy olyan fenntartható többéves pénzügyi 
keret kialakítását, amely megfelelő eszközöket tartalmaz a következő évek politikai 
követelményeihez, és tartalmazza a végrehajtás javítását célzó megfelelő eszközöket és 
reformokat,

E. mivel a többéves programok teljes keretösszegük erejéig történő végrehajtásának feltétele az 
intézményközi megállapodás és a pénzügyi keret pontosan időzített megkötése,

F. mivel a Parlament volt az egyetlen intézmény, amely átfogó stratégiát alakított ki és elvégezte 
a szükségletek teljes körű és mélyre ható elemzését a politikai prioritások azonosítása 
céljából, szemben a Tanács plafonokra és százalékokra épülő megközelítésével,
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G. mivel a Költségvetési Bizottság jelentése pozitívan értékeli a megállapodástervezetben 
megállapított politikai és pénzügyi döntéseket,

H. mivel úgy tűnik, hogy a megállapodástervezet nem veti fel összeférhetetlenségi problémákat 
az elsődleges európai jog tekintetében és teljes mértékben tiszteletben tartja a Parlament 
költségvetési előjogait,

I. mivel úgy tűnik, hogy a megállapodástervezet semmilyen módon nem áll ellentétben a 
Parlament eljárási szabályzatával; felmerülhet azonban a kérdés, hogy nem lenne-e bölcs az 
eljárási szabályzatot és különösen annak IV. mellékletét néhány helyen módosítani, hogy 
ezáltal a Parlament részvétele számos, a megállapodástervezettel összhangban zajló egyedi 
eljárásban a lehető legjobb körülmények között valósulhasson meg; ez különösen a 
következőket érintő eljárások esetében lenne így:

– túlzott költségvetési hiányokkal kapcsolatos kiigazítások,
– a pénzügyi keret felülvizsgálata,

– a gyorssegélytartalék mobilizálása,
– az Európai Unió Szolidaritási Alapjának mobilizálása,

– a rugalmassági eszköz mozgósítása,
– az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap mobilizálása,

– a pénzügyi keret kiigazítása a bővítés fényében,
1. emlékeztet arra, hogy a pénzügyi terv létrejötte óta először fordult elő, hogy a Parlament 

nyolc hónapon át tanácskozott, egy erre a célra felállított ideiglenes bizottságban, és a 
tárgyalások során képviselendő átfogó álláspontot fogadott el, amely az alábbi három pilléren 
nyugszik:

– a politikai prioritások és a pénzügyi szükségletek összeegyeztetése;

– a költségvetés szerkezetének modernizálása;

– az uniós költségvetés végrehajtásának minőségbeli javítása;

2. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament elutasította az Európai Tanács 2005. decemberi 
következtetéseit azok jelenlegi formájában, mivel úgy vélte, hogy azok mennyiségi és 
minőségi tekintetben nem biztosítanák az EU számára a jövőben felmerülő problémák 
kezeléséhez szükséges eszközöket, és kérte a Tanácsot, hogy biztosítson valódi hatáskört a 
Parlamenttel való tárgyaláshoz;

3. emlékeztet arra, hogy kiábrándítónak találta az Európai Tanácsban megszületett megállapodás 
létrejöttének módját, mivel a közös európai célok helyett nemzeti érdekek kerültek a 
tárgyalások középpontjába;

4. rámutat arra, hogy számos alkalommal jelezte, hajlandó építő jellegű tárgyalásokat kezdeni a 
Tanáccsal a két fél álláspontját alapul véve, reális időkereten belül megvalósított, elfogadható 
mennyiségi és minőségi előrelépéseken alapuló megegyezés elérése céljából;

5. úgy véli, hogy a három intézmény között 2006. április 4-én létrejött megállapodás a Parlament 
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számára a tárgyalások keretein belül elérhető egyetlen lehetséges kompromisszum volt a 
többéves költségvetés tekintetében, annak érdekében, hogy biztosítva legyen az uniós 
szabályozás folyamatossága és az uniós finanszírozás hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodása, továbbá hogy fenntartsák a Parlament jogalkotási és költségvetési 
jogköreit az elkövetkező időszakra vonatkozóan;

6. üdvözli az Európai Tanács döntését, miszerint felkéri a Bizottságot az EU kiadásai és forrásai 
összes vonatkozásának teljes, átfogó felülvizsgálatára; mint a Tanács költségvetési partnere, 
ragaszkodik ahhoz, hogy részt kapjon ebben a felülvizsgálatban azzal a céllal, hogy olyan új, 
átfogó pénzügyi rendszerről születhessen megállapodás, amely tisztességes, lendületes, 
előremutató és átlátható, és amely képessé teszi az Uniót arra, hogy törekvéseihez a 
tagállamok hozzájárulásai helyett saját forrásokat rendeljen;

7. üdvözli az elért megállapodást, különösen a Parlament tárgyalások során képviselt 
álláspontjának három pillére tekintetében elért előrelépéseket:

A politikai prioritások és a pénzügyi szükségletek összeegyeztetése az alábbiak révén:

– a 2005. decemberi Európai Tanács által meghatározott politikák előirányzatát növelni kell 
4 milliárd euróval, amely összeget közvetlenül az 1a, 1b, 2, 3b és 4 címsorokban foglalt 
programok számára különítenek el;

– jelentős mértékben növelni kell az EBB 2,5 milliárd eurós tartalékát, amelyet a tagállamok 
biztosítanak az EBB és az EU költségvetése társfinanszírozásának új rendszere 
keretében azzal a céllal, hogy megerősítsék az uniós költségvetés beemelő-hatását a 
kutatás és fejlesztés, a transzeurópai hálózatok és a KKV-k területén, összesen 60 
milliárd euróra;

– a pénzügyi kereten kívül, kiegészítő forrásokból, szükség esetén a tagállamoktól történő 
lehívással biztosítani kell a nem tervezett szükségletek finanszírozását – mint például a 
gyorssegélytartalékot (1,5 milliárd euró) és az EU Szolidaritási Alapját (7 milliárd 
euróig);

– a törölt előirányzatok újrafelhasználásával, a pénzügyi kereten kívül biztosítani kell az 
Európai Globalizációs Kiigazítási Alap finanszírozását (3,5 milliárd euróig);

A költségvetés szerkezetének javítása több rugalmasság bevezetésével az alábbiak révén:

– az időszakra vonatkozóan 1,4 milliárd eurós összeget kell fenntartani rugalmassági célra, 
amelyet – annak felhasználása esetén – a tagállamoktól lehívandó kiegészítő forrásokból 
finanszíroznak, annak lehetőségével, hogy az éves összeg (200 millió euró) átvihető 
legyen az azt követő két évre annak fel nem használása esetén, valamint biztosítva azt 
az új lehetőséget, hogy az eszköz ugyanarra a célra egy éven túl is felhasználható 
legyen;

– lehetőséget kell biztosítani az újonnan megválasztott Parlamentnek, hogy 2009-ig 
kiértékelje az intézményközi megállapodás és a pénzügyi keret működését egy 
lehetőség szerint javaslatokkal kiegészített jelentés alapján, amelynek elkészítésére a 
Bizottság egyoldalúan kötelezettséget vállalt;
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Az uniós költségvetés végrehajtásának minőségbeli javítása és a Parlament jogainak megőrzése az 
alábbiak révén:

– az arányosság és a felhasználóbarát eljárások elvének beemelése az átdolgozott 
költségvetési rendeletbe, a tagállamok felelőssége a megosztott irányításban végzett 
tevékenységek terén az uniós finanszírozás jobb belső ellenőrzése érdekében, az EBB-
vel való társfinanszírozási mechanizmus bevezetésének szükségessége az uniós 
politikák beemelő-hatásának megerősítése érdekében, a Parlament bevonása az új 
ügynökségek pénzügyi előkészítésébe és finanszírozásába az operatív programok 
sérelme nélkül;

– a Parlament teljes körű részvétele az átfogó felülvizsgálatban, a Parlament részvételének 
növelése a közös kül- és biztonságpolitikát érintő döntéshozatali folyamatban és a külső 
fellépések demokratikus ellenőrzésének fokozása;

8. annak is tudatában van, hogy számos hiányosságra a tárgyalások eredménye továbbra sem 
nyújt megoldást; úgy véli, hogy e hiányosságokkal a 2008–2009-es felülvizsgálat és, 
amennyiben lehetséges, az éves költségvetési eljárások során foglalkozni kell; rámutat arra, 
hogy a saját források rendszere, valamint a kiadási oldal különösen sürgős átalakításra szorul, 
hogy a következő pénzügyi keretnél ne ismétlődhessen meg az ideihez hasonló szánalmas 
nemzeti alkudozás; 

9. megerősíti azt a véleményét, hogy minden jövőbeni pénzügyi keretet a parlamenti ciklusnak 
és a Bizottság hivatali idejének megfelelően öt évre kell meghatározni;

10. úgy véli, hogy fent említett, 2005. június 8-i állásfoglalásában kifejtett álláspontja szerint 
továbbra is az a követendő cél, hogy garantálja a finanszírozás megfelelő szintjét és a további
reformokat, az Európai Unió törekvéseinek megvalósítása érdekében;

11. emlékeztet arra, hogy jól megalapozott átmeneti rendelkezésekre lesz szükség, amennyiben 
az Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés még az új pénzügyi keret lejárta előtt hatályba 
lép;

12. elvárja, hogy a következő intézményközi megállapodásban foglalt reformok gyors hatást 
érjenek el a költségvetés végrehajtásának minőségét tekintve, beleértve az adminisztratív 
terhek csökkentését, valamint az európai polgárok számára látható hatásuk legyen azáltal, 
hogy megkönnyíti számukra az uniós finanszírozáshoz való hozzáférést;

13. elfogadja az új intézményközi megállapodás költségvetési és pénzügyi következményeit;

14. hangsúlyozza, hogy a szakbizottságok véleménye hatékony támogatást nyújtott a tárgyalások 
során; úgy véli, hogy a kialakult intézményközi megállapodás minőségi és/vagy mennyiségi 
értelemben teljesíti a szakbizottságok kéréseit;

15. jóváhagyja a jelen határozathoz mellékelt megállapodástervezet szövegét;

16. felkéri az illetékes bizottságot, hogy vizsgálja meg, az eljárási szabályzatnak és különösen 
annak IV. mellékletének milyen mértékű módosítása lenne megfelelő annak érdekében, hogy 
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a Parlament részvétele számos, a megállapodástervezettel összhangban zajló egyedi 
eljárásban a lehető legjobb körülmények között valósulhasson meg;

17. utasítja elnökét, hogy tájékoztatásul továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.



PE423.766 196/377 DV\779820HU.doc

HU



MELLÉKLET

INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG 
KÖZÖTT A KÖLTSÉGVETÉSI FEGYELEMRŐL ÉS A HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES 

PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL 

AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

a továbbiakban: az intézmények,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. E megállapodás célja a költségvetési fegyelem végrehajtása, az éves költségvetési eljárás 
működésének, valamint az intézmények költségvetési ügyekben való együttműködésének 
javítása, továbbá a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása.

2. E megállapodás alkalmazásában a költségvetési fegyelem minden kiadásra vonatkozik. 
Ameddig e megállapodás hatályban marad, kötelező érvényű minden intézményre nézve.

3. E megállapodás nem érinti az intézményeknek a Szerződésekben meghatározott 
költségvetési hatáskörét. Ahol e pontra történik utalás, a Tanács minősített többséggel, az 
Európai Parlament pedig tagjainak többségével és a leadott szavatok háromötödével határoz 
az Európai Közösséget létrehozó szerződés (a továbbiakban: az EK-Szerződés) 272. cikke 
(9) bekezdésének ötödik albekezdésében meghatározott szavazati szabályzatnak 
megfelelően.

4. Amennyiben a 2007-2013-as többéves pénzügyi keret (a továbbiakban: pénzügyi keret) 
ideje alatt a Szerződés költségvetési hatással járó felülvizsgálatára kerülne sor, a szükséges 
kiigazításokat ennek megfelelően teszik meg.

5. E megállapodás módosításához valamennyi intézmény egyetértése szükséges. A pénzügyi 
keretet csak az ezen megállapodásban, e célból rögzített eljárással lehet módosítani.

6. Ez a megállapodás három részből áll:

– Az I. rész tartalmazza a pénzügyi keret meghatározását és végrehajtási rendelkezéseit, 
és ennek a pénzügyi keretnek az időtartamára vonatkozik.

– A II. rész a költségvetési eljárás alatti intézményközi együttműködés javítására 
vonatkozik.

– A III. rész az EU-s források hatékony és eredményes kezeléséhez kapcsolódó 
rendelkezéseket tartalmaz.

7. Bármikor, amikor szükségesnek ítéli, és ugyanakkor minden olyan esetben, amikor a 30. 
pont szerint új többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatot nyújt be, a Bizottság jelentést 
készít e megállapodás alkalmazásáról, amelyhez szükség esetén módosítási javaslatokat fűz.

8. Ez a megállapodás 2007. január 1-jén lép hatályba, és az alábbiak helyébe lép: 
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– az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és 
a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 6-i intézményközi megállapodás1,

– az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és 
a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 6-i intézményközi megállapodást 
kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló 2002. 
november 7-i intézményközi megállapodás2.

I. RÉSZ – PÉNZÜGYI KERET: MEGHATÁROZÁS ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK

A. A pénzügyi keret tartalma és hatálya

9. A pénzügyi keretet az I. melléklet tartalmazza. A pénzügyi keret képezi az intézmények 
közötti költségvetési fegyelem hivatkozási alapját.

10. A pénzügyi keret célja annak biztosítása, hogy az Európai Unió fő kategóriákra lebontott 
kiadásai középtávon a saját források által megszabott kereteken belül, rendezett módon 
alakuljanak.

11. A 2007–2013 közötti időszakra szóló pénzügyi keret minden egyes évre fejezetenként vagy 
alfejezetenként állapítja meg a kiadások összegét kötelezettségvállalási előirányzatok 
formájában kifejezve. Az éves összkiadásokat kötelezettségvállalási előirányzatok és 
kifizetési előirányzatok formájában is kifejezik. 

Valamennyi összeg 2004-es árakon szerepel.

A pénzügyi keret nem veszi figyelembe az Európai Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i rendelet3 (a továbbiakban: a 
költségvetési rendelet) 18. cikke szerinti célhoz kötött bevételből finanszírozott 
költségvetési jogcímeket.

Az Európai Unió általános költségvetésében nem szereplő intézkedésekre vonatkozó 
információkat, valamint a közösségi saját források különböző kategóriáinak előrelátható 
alakulását tájékoztatásképpen különálló táblázatok tartalmazzák. Ezen információkat évente 
aktualizálják a pénzügyi keret technikai kiigazítása során.

12. Az intézmények tudomásul veszik, hogy a 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi 
keretben szereplő valamennyi, abszolút értékben meghatározott összeg a kiadásoknak az 
Európai Unió általános költségvetése szerinti éves felső korlátját jelenti. E felső határoknak 
e megállapodásban szereplő rendelkezésekkel összhangban történő módosításának sérelme 
nélkül az intézmények vállalják, hogy saját hatáskörüket oly módon gyakorolják, hogy a 
különböző kiadások éves felső korlátját minden költségvetési eljárás során, valamint az 
adott évi költségvetés végrehajtásakor betartsák.

13. E megállapodás megkötésével a költségvetési hatóság két ága megállapodik abban, hogy az 
I. mellékletben szereplő pénzügyi keret teljes időtartamára elfogadják a pénzügyi keretben 

                                               
1 HL C 172., 1999.6.18., 1. o.
2 HL C 283., 2002.11.20., 1. o.
3 HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
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rögzített felső határok keretei között meghatározott költségvetésekből származó nem 
kötelező kiadások emelésének mértékét. 

A pénzügyi keret 1B („Kohézió a növekedés és foglalkoztatás érdekében”) alfejezetének 
kivételével az intézmények a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében a 
költségvetési eljárás során, valamint a költségvetés elfogadásakor, amennyire lehet, 
elegendő mozgásteret biztosítanak az egyes fejezetek felső korlátain belül.

14. Azokat az Európai Parlament és a Tanács együttdöntési eljárásával elfogadott jogi aktusokat 
és a Tanács által elfogadott jogi aktusokat, amelyek a költségvetésben foglalt 
előirányzatokat vagy a pénzügyi keretben előirányzott összegeket túllépik, a 12. ponttal 
összhangban csak akkor szabad pénzügyi értelemben végrehajtani, ha a költségvetést – és 
adott esetben a pénzügyi keretet – az ezen esetekben alkalmazandó eljárások mindegyike 
szerint megfelelően módosították.

15. A szükséges kifizetési előirányzatok teljes összege az éves kiigazítás, valamint minden 
egyéb kiigazítás vagy változtatás figyelembevétele után a pénzügyi keret egyetlen évében 
sem eredményezheti a saját források olyan lehívási mértékét, amely a saját forrásokra 
vonatkozó hatályos felső korlátokat meghaladná.

Szükség esetén a költségvetési hatóság két ága a 3. pont szerint határoz arról, hogy a 
pénzügyi keretben meghatározott felső korlátokat csökkenti a saját források felső korlátja 
betartásának biztosítása érdekében.

B. A pénzügyi keret éves kiigazításai

Technikai kiigazítások

16. A Bizottság minden évben az alábbi technikai kiigazításokat hajtja végre a pénzügyi kereten 
az n+1. év költségvetési eljárását megelőzően:

a) n+1. évi árakon újraértékeli a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok felső 
korlátját és teljes összegét;

b) kiszámítja a saját források felső korlátján belül rendelkezésre álló mozgásteret.

A technikai kiigazításokat a Bizottság a rögzített, évi 2 %-os deflátor alapján hajtja végre. 

A technikai kiigazítások eredményét és az azok alapjául szolgáló gazdasági előrejelzéseket 
közölni kell a költségvetési hatóság két ágával.

Az érintett évre vonatkozóan sem a pénzügyi év során, sem ex-post kiigazításként a 
következő években nem lehet további technikai kiigazításokat tenni.

17. Ha a 2011-es évre vonatkozó technikai kiigazítás során megállapításra kerül, hogy valamely 
tagállamnak a 2007–2009 közötti időszakra vonatkozó kumulált GDP-je +/- 5 %-nál 
nagyobb mértékben tért el az e megállapodás kidolgozása során becsült kumulált GDP-től, a 
Bizottság az érintett tagállam esetében a szóban forgó időszakra kiigazítja a kohézió 
támogatására szolgáló alapokból allokált összegeket. A kiigazítások teljes nettó hatása – az 
előjeltől függetlenül – nem haladhatja meg a 3 milliárd EUR-t. Amennyiben a nettó hatás 
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pozitív, az összes pótlólagos forrást az 1B alfejezet 2007-2010 közötti korlátaihoz képesti 
alulköltekezés szintjére kell korlátozni. A szükséges kiigazításokat egyenletesen osztják el a 
2011-2013 közötti időszakban és az érintett korlátokat ennek megfelelően kiigazítják.

A végrehajtás feltételeivel kapcsolatos kiigazítások

18. A többéves pénzügyi keret technikai kiigazításáról szóló értesítéssel egyidejűleg a Bizottság 
a költségvetési hatóság mindkét ágának előterjeszti a kifizetési előirányzatok összegének 
kiigazítására irányuló javaslatait, amelyeket a végrehajtási feltételek figyelembevételével 
szükségesnek tart annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok 
viszonylatában biztosítsa rendezett alakulásukat. Az Európai Parlament és a Tanács a 3. pont 
szerint n. év május 1-jét megelőzően határoz a javaslatokról.

A 2013 utáni fizetési előirányzatokra vonatkozó előrejelzések frissítése

19. 2010-ben a Bizottság frissíti a 2013 utáni fizetési előirányzatokra vonatkozó előrejelzéseket. 
A frissítés figyelembe veszi a költségvetés kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatainak, valamint az előrejelzések tényleges megvalósítását. Figyelembe veszi 
továbbá azon szabályokat is, amelyek a kifizetési előirányzatok kötelezettségvállalási 
előirányzatokhoz viszonyított megfelelő alakulását hivatottak biztosítani, valamint az 
Európai Unió bruttó nemzeti jövedelmére (GNI) vonatkozó növekedési előrejelzéseket is.

A túlzott mértékű költségvetési hiánnyal kapcsolatos kiigazítások

20. Abban az esetben, ha megszüntetik a Kohéziós Alap túlzott mértékű költségvetési hiány 
esetén követendő eljárással összefüggésben érintett költségvetési előirányzatainak 
felfüggesztését, a Tanács a Bizottság javaslatára és az alapjogszabállyal összhangban 
határoz a felfüggesztett előirányzatok következő évekre történő átviteléről. Az n. év 
felfüggesztett kötelezettségvállalásai nem vihetők át az n+2. évnél későbbi költségvetésbe.

C. A pénzügyi keret felülvizsgálata

21. Előre nem látható körülmények esetén a Bizottság javaslatára a rendszeres technikai 
kiigazítások és a végrehajtás feltételeinek megfelelő kiigazítások mellett a pénzügyi keret a 
saját források felső korlátjának érintetlenül hagyása mellett felülvizsgálható.

22. Általános szabályként a 21. pont szerinti felülvizsgálati indítványokat az adott évre, illetve 
az adott évek közül az elsőre vonatkozó költségvetési eljárás kezdete előtt kell benyújtani és 
elfogadni.

A költségvetési hatóság két ága a 3. pontnak megfelelően közösen határoz minden olyan 
esetben, amikor a pénzügyi keret felülvizsgálata az előre nem látható kiadásokra fenntartott 
mozgástéren belül történik, és az uniós GNI 0,03 százalékánál kisebb mértékű. 

Az pénzügyi keretnek az uniós GNI 0,03 százalékát meghaladó mértékű felülvizsgálatát, 
amely az előre nem látható kiadások keretein belül történik, a költségvetési hatóság két ága 
közös határozattal fogadja el, ilyen esetekben a Tanács egyhangúlag határoz.

23. Az intézmények a 40. pont sérelme nélkül megvizsgálják a felülvizsgálattal érintett fejezet 
alá tartozó programok kiadásainak átcsoportosítási lehetőségeit, különös tekintettel az 
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előreláthatólag fel nem használt előirányzatokra. A cél az, hogy az érintett fejezetre 
meghatározott felső korláton belül abszolút értékben, illetve a tervezett új kiadás 
százalékában is jelentős összeg legyen a fejezetre vonatkozó meglévő felső korláton belül.

Az intézmények megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy az egyik fejezet felső korlátjának 
növelését egy másik fejezet felső korlátjának csökkentésével egyenlítsék ki.

A pénzügyi keret kötelező kiadásainak felülvizsgálata nem vezethet a nem kötelező 
kiadásokra rendelkezésre álló összegek csökkenéséhez.

Minden felülvizsgálatnak biztosítania kell a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti 
megfelelő kapcsolat fenntartását.

D. A pénzügyi keret kiigazításával vagy felülvizsgálatával kapcsolatos 
közös határozat hiányának következményei

24. A Bizottságnak a pénzügyi keret kiigazításával vagy felülvizsgálatával kapcsolatos 
javaslatáról szóló európai parlamenti és tanácsi megállapodás hiánya esetén a kérdéses 
pénzügyi év kiadásainak felső korlátjaként a korábban megállapított, az éves technikai 
kiigazítások utáni összegeket kell alkalmazni.

E. Sürgősségi segélyre képzett tartalék

25. A sürgősségi segélyre képzett tartalék célja, hogy harmadik országok egyes olyan –
mindenekelőtt humanitárius műveletekkel, továbbá veszélyhelyzetek polgári kezelésével, 
valamint, amennyiben a körülmények indokolják, polgári védelemmel kapcsolatos –
segélyigényeire biztosíthasson gyors választ, amelyek a költségvetés megállapításakor előre 
nem látható események kapcsán merülnek fel. A tartalék éves összege 221 millió EUR a 
pénzügyi keret időtartamára, változatlan árakon. 

A tartalék céltartalékként szerepel az Európai Unió általános költségvetésében. A megfelelő 
kötelezettségvállalási előirányzatok szükség esetén az I. mellékletben rögzített felső 
korlátokat meghaladóan szerepelnek a költségvetésben.

Amennyiben a Bizottság szükségesnek ítéli a tartalék igénybevételét, javaslatot tesz a 
költségvetési hatóság mindkét ágának a tartalékból a megfelelő költségvetési tételbe történő 
átcsoportosításra.

Mindazonáltal valamennyi, e tartalékból történő átcsoportosításra vonatkozó bizottsági 
javaslatot az előirányzatok átcsoportosítási lehetőségei vizsgálatának kell megelőznie.

Az átcsoportosításra vonatkozó javaslat előterjesztésével egyidejűleg a Bizottság 
háromoldalú egyeztető eljárást kezdeményez, szükség esetén egyszerűsített formában, annak 
érdekében, hogy megszerezze a költségvetési hatóság két ágának egyetértését a tartalék 
felhasználásának indokoltságát és szükséges mértékét illetően. Az átcsoportosítások a 
költségvetési rendelet 26. cikkével összhangban történnek.

F. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

26. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja – a jogalapot megteremtő jogi aktus értelmében – arra 
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szolgál, hogy a tagállamok vagy valamely tagjelölt ország területén bekövetkező jelentős 
csapás esetén gyors pénzügyi segítség nyújtását tegye lehetővé. Az alap rendelkezésére álló 
összeg felső korlátja (folyó áron) évi 1 milliárd EUR. Minden év október 1-jén legalább az 
éves összeg egynegyedének rendelkezésre kell állnia az év végéig felmerülő igények 
fedezése érdekében. Az éves összeg költségvetésben nem szerepeltetett része nem vihető át 
a következő évekre.

Kivételes esetekben és amennyiben a katasztrófa bekövetkezésének évében – a jogalapot 
megteremtő jogi aktus értelmében – az alapban még rendelkezésre álló pénzügyi források 
nem elegendőek a költségvetési hatóság által szükségesnek ítélt támogatási összeg 
fedezésére, a Bizottság javasolhatja, hogy a különbözet a következő évre rendelkezésre álló 
éves ősszegekből kerüljön finanszírozásra. Az alap számára előirányzott éves összeg 
semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az 1 milliárd EUR-t egyetlen évben 
sem. 

Amennyiben az alap igénybevételének a jogalapot megteremtő jogi aktusban meghatározott 
feltételei teljesülnek, a Bizottság javaslatot tesz az alap igénybevételére. Amennyiben a 
pótlólagos kiadásokat igénylő fejezeten belül lehetőség van az előirányzatok 
átcsoportosítására, a Bizottság ezt a költségvetési rendelettel összhangban a megfelelő 
költségvetési eszköz révén figyelembe veszi a szükséges javaslat megtételekor. Az alap 
felhasználására vonatkozó döntést a költségvetési hatóság két ága együttesen hozza meg a 3. 
ponttal összhangban.

A megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok – amennyiben szükséges – a pénzügyi 
keret vonatkozó fejezetének I. mellékletben rögzített felső korlátját meghaladóan 
szerepelnek a költségvetésben.

Az alap felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztésével egyidejűleg a Bizottság 
háromoldalú egyeztető eljárást kezdeményez, szükség esetén egyszerűsített formában, annak 
érdekében, hogy megszerezze a költségvetési hatóság két ágának egyetértését az alap 
felhasználásának indokoltságát és szükséges mértékét illetően.

G. Rugalmassági eszköz

27. A (folyó árakon) évi 200 millió EUR-os felső korláttal rendelkező rugalmassági eszköz 
célja, hogy az adott pénzügyi évben és a jelzett összeg erejéig fedezze azon pontosan 
meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső korlátján belül nem 
lehetne finanszírozni. 

Az éves összeg fel nem használt része az n+2. évig továbbvihető. A rugalmassági eszköz 
igénybevétele során először mindig a korábbi évekről átvitt összegeket veszik igénybe, 
időrendben. Az n. évi összeg azon része, ami az n+2. évben nem kerül felhasználásra, 
megszűnik.

A Bizottság a rugalmassági eszköz felhasználására azután tesz javaslatot, hogy megvizsgálta 
a többletkiadást igénylő fejezeten belül az előirányzatok átcsoportosításának valamennyi 
lehetőségét.

A javaslat a rugalmassági eszköz felhasználásának alapelvére vonatkozik és meghatározza 
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az összeg által fedezendő szükségleteket. A javaslat minden pénzügyi évben a költségvetési 
eljárás során terjeszthető elő. A Bizottság javaslatát az előzetes költségvetési tervezet 
tartalmazza, vagy pedig a költségvetési rendeletben foglaltak szerint a megfelelő 
költségvetési eszközzel együtt terjesztik elő.

A rugalmassági eszköz alkalmazására vonatkozó határozatot a költségvetési hatóság két ága 
együttesen hozza meg a 3. pontnak megfelelően. A megegyezés a  II. melléklet C. részében 
előírt egyeztető eljárás keretében jön létre.

H. Európai Globalizációs Kiigazítási Alap

28. Az Európai Globalizációs Kiigazítási alap célja, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a 
világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő fő strukturális változások 
következményei által sújtott munkavállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt 
beilleszkedéshez. 

Az alap nem lépheti túl a (folyó árakon számított) 500 millió EUR-os maximális éves 
összeget, és az előző év teljes kiadási korlátja alatti bármely fennmaradó mozgástérből, 
és/vagy az előző két év során törölt kötelezettségvállalási előirányzatokból finanszírozható, 
kivéve a pénzügyi keret 1B. fejezetéhez kapcsolódókat.

Amint a Bizottság a második bekezdéssel összhangban meghatározza a megfelelő 
mozgástereket és/vagy törölt kötelezettségvállalásokat, az előirányzatokat a rendes 
költségvetési eljárás keretében tartalékként állítják be az Európai Unió általános 
költségvetésébe. 

Amennyiben fennállnak az alap igénybevételének a vonatkozó jogi aktusban meghatározott 
feltételei, a Bizottság javaslatot tesz annak felhasználására. Az alap felhasználására 
vonatkozó döntést a költségvetési hatóság két ága együttesen hozza meg a 3. ponttal 
összhangban.

Az alap felhasználására vonatkozó javaslat benyújtásával egyidejűleg a Bizottság 
háromoldalú egyeztető eljárást kezdeményez, szükség esetén egyszerűsített formában, annak 
érdekében, hogy megszerezze a költségvetési hatóság két ágának egyetértését az alap 
felhasználásának indokoltságát és szükséges mértékét illetően, továbbá javaslatot terjeszt a 
költségvetési hatóság két ága elé az érintett költségvetési tételekhez történő 
átcsoportosításról.

Az alaphoz kapcsolódó átcsoportosítások a költségvetési rendelet 24. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban történnek.

A megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatokat a megfelelő megnevezés alatt 
szerepeltetik a költségvetésben, ha szükséges, az I. mellékletben rögzített felső korlátokat 
meghaladóan.

I. A többéves pénzügyi keret kiigazítása a bővítésre való tekintettel

29. Új tagállamoknak a pénzügyi keret által érintett időszakban az Európai Unióhoz történő 
csatlakozása esetén az Európai Parlament és a Tanács – a Bizottság javaslatára és a 3. 
pontnak megfelelően – a csatlakozási tárgyalások kimeneteléből fakadó kiadási szükségletek 
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figyelembevétele érdekében közösen kiigazítja a pénzügyi keretet.

J. A pénzügyi keret időtartama és a pénzügyi keret hiányának következményei

30. A Bizottság 2011. július 1. előtt javaslatokat tesz egy új, középtávú pénzügyi keretre.

Amennyiben a költségvetési hatóság két ága nem jut egyetértésre az új pénzügyi keretre 
vonatkozóan, és a meglévő pénzügyi keretet egyik intézmény sem nyilvánítja kifejezetten 
megszűntnek, akkor a meglévő pénzügyi keretben szereplő utolsó év felső korlátait igazítják 
ki a 16. pont alapján úgy, hogy a 2013-as felső korlátok változatlan áron megmaradjanak. 
Amennyiben új tagállamoknak az Európai Unióhoz történő csatlakozására 2013 után kerül 
sor és szükségesnek ítélik, a módosított pénzügyi keretet a csatlakozási tárgyalások 
kimenetelének figyelembevétele érdekében ismételten kiigazítják. 

II. RÉSZ – AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA A 
KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS SORÁN

A. Az intézményközi együttműködési eljárás

31. Az intézmények megállapodnak abban, hogy intézményközi együttműködési eljárást 
alakítanak ki költségvetési ügyekben. Az együttműködés részletei a II. mellékletben 
szerepelnek.

B. A költségvetés megállapítása

32. A Bizottság minden évben a Közösség tényleges finanszírozási szükségleteit bemutató 
előzetes költségvetési tervezetet terjeszt elő.

Ebben az alábbiakat veszi figyelembe:

a) a tagállamok által a strukturális alapokkal kapcsolatosan nyújtott előrejelzések,

b) az előirányzatok felhasználásának képessége, törekedve a kötelezettségvállalási 
előirányzatok és a kifizetési előirányzatok közötti szigorú kapcsolat biztosítására,

c) új politikák bevezetésének lehetőségei kísérleti projektek és/vagy új előkészületi 
intézkedések segítségével, illetve olyan többéves intézkedések folytatása révén, 
amelyek véget érnek – annak megvizsgálását követően, hogy lehetséges-e egy, a 
költségvetési rendelet 49. cikke (a jogalapot megteremtő jogi aktus fogalmának 
meghatározása, a jogalapot megteremtő jogi aktus szükségessége a végrehajtáshoz és 
kivételek) értelmében vett, jogalapot megteremtő jogi aktus elfogadása, 

d) annak szükségessége, hogy biztosítsák: a kiadásokban az előző évhez képest történt 
valamennyi változtatás összhangban van a költségvetési fegyelemmel.

Az előzetes költségvetési tervezettel együtt tevékenységi beszámolókat is készítenek, 
amelyek tartalmazzák a költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében, valamint 33. 
cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt információkat (célok, mutatók és értékelési 
adatok).
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33. Az intézmények lehetőség szerint kerülik az olyan tételek felvételét a költségvetésbe, 
amelyek jelentéktelen összegű működési költségeket tartalmaznak.

A költségvetési hatóság két ága vállalja továbbá, hogy figyelembe veszi a költségvetés 
végrehajtása lehetőségeinek értékelését, amelyet a Bizottság előzetes tervezeteiben, valamint 
a folyó évi költségvetés végrehajtása keretében készít.

A Tanács második olvasatát megelőzően a Bizottság levélben – amelynek egy példányát 
megküldi a költségvetési hatóság másik ágának – értesíti az Európai Parlament költségvetési 
bizottságának elnökét az Európai Parlament első olvasata során elfogadott költségvetési 
tervezet-módosítások megvalósíthatóságával kapcsolatos megjegyzéseiről.

A költségvetési hatóság két ága figyelembe veszi ezeket a megjegyzéseket a II. melléklet C. 
részében előírt egyeztető eljárás során. 

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében, valamint a költségvetési 
nómenklatúrának a Bizottság szervezeti egységei jelentési kötelezettségeinek kezeléséről 
szóló címei és alcímei jelentős változtatása következtében az egyeztető eljárás során a 
költségvetési hatóság két ága vállalja, hogy bármilyen jelentős változtatást megvitat a 
Bizottsággal.

C. A kiadások osztályozása

34. Az intézmények a kötelező kiadások alatt a Szerződésekből vagy a Szerződések alapján 
elfogadott jogi aktusokból szükségszerűen következő kiadásokat értenek.

35. Az előzetes költségvetési tervezetnek javaslatot kell tartalmaznia minden új költségvetési 
jogcím és minden olyan költségvetési jogcím osztályozására, amelynek jogalapját 
módosították.

Amennyiben nem fogadják el az előzetes költségvetési tervezetben javasolt osztályozást, az 
Európai Parlament és a Tanács megvizsgálja az adott költségvetési tétel osztályozását a III. 
melléklet alapján. A megegyezésre a II. melléklet C. részében leírt egyeztető eljárás útján 
kell törekedni.

D. A nem kötelező kiadások növelésének legnagyobb aránya pénzügyi keret hiányában

36. Az intézmények a 13. pont első bekezdésében foglaltak sérelme nélkül megállapodnak a 
következő rendelkezésekben:

a) az Európai Parlament autonóm mozgástere az EK-Szerződés 272. cikke (9) 
bekezdésének negyedik albekezdése alkalmazásában – amely a legnagyobb arány felét 
jelenti – a költségvetési tervezetnek a Tanács által, első olvasatban történő 
megállapításától alkalmazandó, figyelembe véve a tervezethez tett esetleges módosító 
indítványokat is.

A legnagyobb arányt az éves költségvetésben kell betartani, ideértve a költségvetés-
módosításokat is. Az új arány meghatározásának sérelme nélkül a legnagyobb arány 
esetleg fel nem használt része továbbra is rendelkezésre áll a költségvetés-módosítások 
tervezetének vizsgálatakor;
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b) az a) pont sérelme nélkül, amennyiben a költségvetési eljárás során az eljárás 
lezárásához szükségesnek tűnik, hogy megállapodás szülessen a nem kötelező 
kiadások kifizetési előirányzatokra alkalmazandó új növekedési ütemének, és/vagy a 
kötelezettségvállalási előirányzatokra alkalmazandó új arány megállapítására (ez 
utóbbi az előbbitől eltérő szinten lehet), az intézmények törekszenek a költségvetési 
hatóság két ága közötti megállapodás biztosítására a II. melléklet C. részében leírt 
egyeztető eljárás útján.

E. Pénzügyi rendelkezések jogi aktusokba történő foglalása

37. Az együttdöntési eljárás szerint elfogadott, többéves programokkal kapcsolatos minden jogi 
aktus olyan rendelkezést tartalmaz, amelyben a jogalkotó meghatározza a program pénzügyi 
kereteit.

Ez az összeg jelenti a költségvetési hatóság számára az éves költségvetési eljárás során az 
elsődleges hivatkozási alapot.

A költségvetési hatóság és a Bizottság az előzetes költségvetési tervezet meghatározásakor 
vállalja, hogy ettől az összegtől az érintett program teljes időtartama alatt legfeljebb 5 %-kal 
tér el, kivéve, ha új, objektív és tartós körülmények merülnek fel, amelyek okait kifejezetten 
és pontosan meg kell adni, figyelembe véve, különösen az értékelések alapján, a program 
végrehajtása során elért eredményeket. Az ilyen eltérésből származó növekedés – az e 
megállapodásban említett eszközök igénybevételének sérelme nélkül – nem lépheti túl az 
érintett fejezet meglévő felső határát.

Ez a pont nem vonatkozik az együttdöntési eljárás keretében elfogadott és tagállamok által 
előre csoportosított kohéziós előirányzatokra, amelyek a program pénzügyi kereteit annak 
teljes időtartamára tartalmazzák.

38. A nem együttdöntési eljárással elfogadott, többéves programokkal kapcsolatos jogi aktusok 
nem tartalmaznak „szükségesnek tekintett összeg”-et. 

Amennyiben a Tanács pénzügyi referenciakeretet kíván bevezetni, ezt a jogalkotó szándéka 
jelzésének kell tekinteni, és nem érinti a költségvetési hatóságnak az EK-Szerződésben 
meghatározott hatásköreit. Erre a rendelkezésre minden, ilyen pénzügyi referenciaösszeget 
tartalmazó jogi aktusban utalni kell.

Ha az érintett összeg az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1975. március 4-i közös 
nyilatkozatában1 leírt egyeztető eljárással létrehozott megállapodás tárgyát képezte, akkor az 
e megállapodás 37. pontja értelmében referenciaösszegnek tekintendő.

39. A költségvetési rendelet 28. cikkében meghatározott pénzügyi kimutatás tükrözi a javasolt 
program céljainak pénzügyi vetületét, és tartalmazza a program időtartamára vonatkozó 
ütemtervet is. A kimutatást az előzetes költségvetési tervezetet elkészültekor, a program 
végrehajtásának állását figyelembe véve, szükség szerint felülvizsgálják. A módosított 
kimutatást az előzetes költségvetés-tervezet bemutatásakor és a költségvetés elfogadását 
követően eljuttatják a költségvetési hatósághoz.

                                               
1 HL C 89., 1975.4.22., 1. o.
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40. A nem kötelező kiadások emelésének 13. pont első albekezdésben meghatározott 
legnagyobb mértékén belül a költségvetési hatóság két ága vállalja, hogy betartja a 
strukturális intézkedésekre, a vidékfejlesztésre és az Európai Halászati Alapra vonatkozó 
alapvető jogi aktusokban meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatok elosztását.

F. A halászati megállapodásokkal kapcsolatos kiadások

41. Az intézmények megállapodnak abban, hogy a halászati megállapodásokkal kapcsolatos 
kiadásokat a IV. mellékletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően finanszírozzák.

G. A közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) finanszírozása

42. A KKBP kiadások tekintetében, amelyek az Európai Unióról szóló szerződés 28. cikkének 
megfelelően az Európai Közösségek általános költségvetését terhelik, az intézmények a II. 
melléklet C. részében meghatározott egyeztető eljárás keretében minden évben arra 
törekszenek, hogy a Bizottság által készített előzetes költségvetési tervezet alapján 
megállapodásra jussanak a Közösség költségvetését terhelő működési kiadások összegéről 
és ezen összeg felosztásáról a költségvetés „KKBP” fejezetének az e pont negyedik 
bekezdésében javasolt jogcímcsoportjai között. Megállapodás hiányában az Európai 
Parlament és a Tanács a költségvetésben az előző évi költségvetésben szereplő, illetve az 
előzetes költségvetési tervezetben javasolt összeg közül az alacsonyabbikat jeleníti meg.

A KKBP működési kiadásainak teljes összege egy költségvetési alcímben (KKBP) szerepel 
és az alcím e pont negyedik bekezdésében javasolt jogcímcsoportjai között kerül felosztásra. 
Ezen összeg a valós előre jelezhető igények fedezésére szolgál, amelyeket az előzetes 
költségvetési tervezet megállapításának keretében határoznak meg a Tanács által évente 
készített előrejelzések és az előre nem látható eseményekre képzett ésszerű mozgástér 
alapján. Tartalékra nem kell forrást képezni. Minden jogcímcsoport a következőket fedezi: 
már elfogadott eszközöket, előre látható, de még el nem fogadott eszközöket, és minden 
jövőbeni – azaz előre nem látható – eszközt, amelyeket a Tanács az adott pénzügyi évben 
fog elfogadni.

Mivel a költségvetési rendelet értelmében a Bizottság rendelkezik hatáskörrel arra, hogy  a 
KKBP-re vonatkozó költségvetési alcímen belül önállóan átcsoportosítson előirányzatokat 
egyik jogcímcsoportból a másikba, a KKBP fellépések gyors végrehajtásához szükséges 
rugalmasság biztosított. Amennyiben a pénzügyi év folyamán a KKBP-re vonatkozó 
költségvetési alcím összege nem bizonyul elégségesnek a szükséges kiadások fedezésére, a 
Bizottság javaslatára az Európai Parlament és a Tanács sürgősséggel megoldást keres, 
figyelembe véve a 25. pontot.

A KKBP költségvetési alcímen belül azok a jogcímcsoportok, amelyekben a KKBP 
fellépéseket meg kell jeleníteni, a következők lehetnek:

– válságkezelő műveletek, konfliktusmegelőzés, -rendezés és stabilizáció, a 
biztonsági és békefolyamatok megfigyelése és végrehajtása,

– a fegyverek elterjedésének megakadályozása és leszerelés,

– sürgősségi intézkedések,
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– előkészítő és nyomon követő intézkedések,

– az Európai Unió különmegbízottjai.

Az intézmények megállapodnak abban, hogy a 2007 és 2013 közötti időszakban legalább 
1 740 millió EUR-nak kell a KKBP rendelkezésére állnia, továbbá hogy a harmadik francia 
bekezdésben említett jogcímcsoport alatti intézkedésekre fordított összeg nem haladhatja 
meg a KKBP költségvetési alcímében meghatározott teljes összeg 20 százalékát.

43. A Tanács elnöksége minden évben tanácskozik az Európai Parlamenttel a Tanács által 
készített és a szóban forgó év június 15-ig megküldött, a KKBP fő szempontjait és alapvető 
választásait tartalmazó előretekintő dokumentumról, amely magában foglalja az Európai 
Unió általános költségvetésére gyakorolt pénzügyi kihatásokat, valamint az n-1. évben 
megkezdett intézkedések értékelését. Továbbá a Tanács elnöksége folyamatosan tájékoztatja 
az Európai Parlamentet a legkésőbb a Tanács második olvasata előtt tartandó egyeztető 
ülésen meghatározott, a KKBP-ről szóló rendes politikai párbeszéd keretében évente 
legalább öt alkalommal tartott közös konzultációs ülések során. Ezen ülések résztvevői az 
alábbiak:

– Európai Parlament: a két érintett bizottságának elnöksége

– Tanács: a nagykövet (a Politikai és Biztonsági Bizottság elnöke).

– A Bizottság társul és részt vesz ezeken az üléseken.

Amennyiben a Tanács olyan határozatot fogad el, amely KKBP-kiadásokat von maga után, 
haladéktalanul, de legfeljebb a végső határozatot követő öt munkanapon belül megküldi az 
Európai Parlamentnek a tervezett költségekről, különösen az időkorlátokra, az alkalmazott 
személyzetre, a helyiségek és más infrastruktúra használatára, a szállítási eszközökre, a 
képzési követelményekre és a biztonsági rendelkezésekre vonatkozó költségekről szóló 
becslését („pénzügyi kimutatás”).

A Bizottság negyedévenként tájékoztatja a költségvetési hatóságot a KKBP fellépések 
végrehajtásáról és az év hátralévő részére vonatkozó pénzügyi előrejelzésekről.

III. RÉSZ – AZ EU FORRÁSOK HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES KEZELÉSE

A. A közösségi források hatékony és integrált belső ellenőrzése

44. Az intézmények egyetértenek annak fontosságával kapcsolatban, hogy a belső ellenőrzést az 
igazgatási terhek növelése nélkül kell erősíteni, aminek előfeltétele az alapul szolgáló 
jogszabályok egyszerűsítése. Ebben az összefüggésben kiemelt jelentősége van a megosztott 
kezelésű forrásokra vonatkozó pozitív megbízhatósági nyilatkozat elérését célzó hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásnak. Az erre vonatkozó rendelkezések megfelelő módon 
rögzíthetők az érintett, jogalapot megteremtő jogi aktusban. A tagállamok illetékes ellenőrző 
hatóságai – a strukturális alapokkal kapcsolatos fokozott felelősségük részeként és a nemzeti 
alkotmányos követelményekkel összhangban – értékelést készítenek az irányítási és 
ellenőrző rendszerek közösségi szabályoknak való megfeleléséről.

Ezért a tagállamok vállalják, hogy a rendelkezésre álló ellenőrzésekről és nyilatkozatokról 
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éves összefoglalást készítenek a megfelelő nemzeti szinten.

B. A költségvetési rendelet

45. Az intézmények egyetértenek abban, hogy e megállapodás és a költségvetés a 
gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség, a pénzügyi érdek védelme, az igazgatási 
költségek arányos volta, valamint a felhasználóbarát eljárások alapelvén alapuló, hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kerül végrehajtásra. Az intézmények 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket, különösen a költségvetési rendeletben, amelyet az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1975. március 4-i közös nyilatkozatában leírt 
egyeztető eljárással összhangban kell elfogadni, amely 2002-ben is lehetővé tette a 
megegyezést.

C. Pénzügyi tervezés

46. A Bizottság évente két alkalommal, először májusban/júniusban (az előzetes költségvetési 
tervezetet kísérő dokumentumokkal együtt), másodszor pedig decemberben/januárban (a 
költségvetés elfogadása után) teljeskörű pénzügyi tervet terjeszt elő a 2007-2013 közötti 
időszak pénzügyi keretének 1A., 2. (a környezetvédelemre és halászatra), 3A., 3B. és 4. 
fejezeteire. Ez a fejezetek, szakpolitikai területek és költségvetési tételek szerint felépülő 
dokumentum az alábbiakat határozza meg:

a) hatályos jogszabályok a többéves programok és éves intézkedések 
megkülönböztetésével:

– a többéves programok esetében a Bizottságnak fel kell tüntetnie elfogadásuk 
módját (együttdöntés vagy konzultáció), időtartamukat, a 
referenciaösszegeket és az igazgatási kiadásokhoz rendelt részt;

– az éves intézkedések (kísérleti projektek, előkészületi intézkedések, 
ügynökségek) és a Bizottság jogosultságainak keretében finanszírozott 
intézkedések esetében pedig a Bizottságnak meg kell adnia a többéves 
becsléseket, valamint (a kísérleti projektek és előkészületi intézkedések 
esetében) a II. melléklet D. részében rögzített engedélyezett felső korlátok 
alatt fennmaradó mozgásteret;

b) függőben lévő jogszabályra vonatkozó javaslatokat: folyamatban lévő bizottsági 
javaslatok, amelyekre költségvetési tétel (alacsonyabb szint), alcím és 
szakpolitikai terület hivatkozik. Ki kell dolgozni egy mechanizmust, amelynek 
segítségével a pénzügyi következmények értékelése érdekében a táblázatok 
minden egyes alkalommal aktualizálhatók, amikor új javaslatot fogadnak el.

A Bizottságnak meg kell fontolnia a pénzügyi tervezés és a jogalkotási tervezés közötti 
kereszthivatkozások módját, hogy pontosabb és megbízhatóbb előrejelzéseket tudjon 
készíteni. A Bizottságnak minden jogalkotási javaslat esetében jeleznie kell, hogy a május és 
december közötti időszakra vonatkozó terv tartalmazza-e azt. Különösen az alábbiakról kell 
tájékoztatnia a költségvetési hatóságot:

a) valamennyi, már elfogadott, ám a május és december közötti időszakra vonatkozó 
programozásban nem szereplő új jogalkotási aktus (a hozzájuk tartozó 
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összegekkel együtt);

b) valamennyi előterjesztett, ám a május és december közötti időszakra vonatkozó 
programozásban nem szereplő függőben lévő jogszabályra vonatkozó javaslat (a 
hozzájuk tartozó összegekkel együtt);

c) a Bizottság éves jogalkotási munkaprogramjában szereplő jogszabályok, annak 
megjelölésével, hogy az intézkedések várhatóan pénzügyi hatással járnak-e 
(igen/nem).

Amennyiben szükséges, a Bizottság jelzi a javasolt új jogszabályra vonatkozó javaslatokkal 
járó újraprogramozást.

A Bizottság által szolgáltatott adatok alapján az e megállapodásban rögzítetteknek 
megfelelően minden háromoldalú egyeztető eljárás során számvetést kell készíteni.

D. Ügynökségek és Európai Iskolák

47. Új ügynökség létrehozására vonatkozó javaslat kidolgozása során a Bizottság becslést készít 
az érintett kiadási fejezetre gyakorolt költségvetési hatásról. A költségvetési hatóság két ága 
ezen információ alapján és az ügynökség felállítását szabályozó jogalkotási eljárások 
sérelme nélkül, a költségvetési együttműködés keretében elkötelezi magát, hogy kellő 
időben megegyezésre jut az ügynökség finanszírozásáról.

Hasonló eljárást kell alkalmazni új Európai Iskola létrehozásának tervezésekor.

E. A strukturális alapok, a Kohéziós Alap, a Vidékfejlesztési és az Európai Halászati Alap 
kiigazítása végrehajtásuk körülményeinek fényében

48. Amennyiben a strukturális alapokra, a Kohéziós Alapra, a Vidékfejlesztési és az Európai 
Halászati Alapra vonatkozó új szabályok vagy programok elfogadására 2007. január 1. után 
kerül sor, a költségvetési hatóság két ága vállalja, hogy a Bizottság javaslatára engedélyezi a 
2007-ben fel nem használt források következő évekre történő, a megfelelő kiadási felső 
korlátokat meghaladó mértékű átvitelét.

Az Európai Parlament és a Tanács a 3. pont szerint 2008. május 1-jét megelőzően 
határozatot hoz a 2007. évi fel nem használt kiutalt források átviteléről szóló bizottsági 
javaslatokkal kapcsolatban.

F. Új pénzügyi eszközök

49. Az intézmények egyetértenek abban, hogy az Európai Unió költségvetése emelőhatásának a 
finanszírozás ösztönzésének növelése révén történő megerősítéséhez szükség van a 
társfinanszírozási mechanizmusok bevezetésére.

Egyetértenek a megfelelő, az állami és magánbefektetők katalizátoraként működő többéves 
pénzügyi eszközök kidolgozásának támogatásában. 

Az előzetes költségvetési tervezet előterjesztésekor a Bizottság jelentést készít a költségvetési 
hatóság számára az Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap és az Európai 
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Újjáépítési és Fejlesztési Bank által a kutatás és fejlesztésbe, a transz-európai hálózatokba, 
valamint a kis-és középvállalkozásokba történő beruházás támogatása érdekében 
finanszírozott tevékenységekről.
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I. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI KERET 2007–2013
(millió EUR -
2004-es árakon)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen
2007-2013

1. Fenntartható növekedés 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. A természeti erőforrások megőrzése és kezelése 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
ebből: piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Állampolgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Állampolgárság 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. Az EU mint globális szereplő 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Igazgatás(1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Ellentételezések 419 191 190 800
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316

a GNI százalékában 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
a GNI százalékában 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%

Rendelkezésre álló mozgástér 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
A saját források felső korlátja a GNI százalékában 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) Az e fejezet felső korlátja alá tartozó nyugdíjkiadások nem tartalmazzák az érintett rendszerbe fizetett személyzeti hozzájárulásokat, és kiszámításuk a 2007-2013 közötti időszakra rendelkezésre álló, 
2004-es árakon számított 500 millió EUR-os korláton belül történt
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II. MELLÉKLET

INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖLTSÉGVETÉSI TERÜLETEN

A. A. rész A következő pénzügyi évre vonatkozó többéves pénzügyi keret technikai 
kiigazítását követően, figyelembe véve a Bizottság által ismertetett éves politikai 
stratégiát, de még a Bizottságnak az előzetes költségvetési tervezetről szóló 
határozata előtt háromoldalú egyeztetést kell összehívni, hogy megvitassák az adott 
év költségvetésére vonatkozó lehetséges prioritásokat. Az intézmények hatáskörét, 
valamint az elkövetkező pénzügyi év és a pénzügyi keretbe tartozó azt követő évek 
szükségleteinek alakulását megfelelőképpen figyelembe veszik. Figyelembe veszik 
továbbá a kiinduló pénzügyi keret óta megjelent új elemeket is, amelyek 
valószínűleg jelentős és tartós pénzügyi hatást gyakorolnak az Európai Unió 
költségvetésére. 

B. rész A kötelező kiadások vonatkozásában a Bizottság előzetes költségvetési tervezetének 
ismertetése során az alábbiakat részletezi:

a) az új vagy tervezett jogszabályokkal összefüggő előirányzatok;

b) az előző költségvetés elfogadása időpontjában létező jogszabályok 
alkalmazása miatt felmerülő előirányzatok.

A Bizottság alapos becslést készít a Közösség jogszabályokon alapuló 
kötelezettségeinek pénzügyi kihatásairól. Amennyiben szükséges, a költségvetési 
eljárás alatt becslését naprakésszé teszi. A Bizottság minden szükséges, kellően 
megindokolt kimutatást a költségvetési hatóság rendelkezésére bocsát.

Amennyiben szükségesnek ítéli, a Bizottság ad hoc módosító indítványt nyújthat be 
a költségvetési hatóság két ágához az előzetes költségvetési tervezetben szereplő 
mezőgazdasági kiadások becsléséhez alapul szolgáló adatok naprakésszé tétele 
céljából, és/vagy – az érintett pénzügyi év január első napján hatályban lévő 
halászati megállapodásokkal kapcsolatosan rendelkezésre álló legfrissebb 
információk alapján – a nemzetközi halászati megállapodásokra vonatkozó 
működési tételek és a tartalékot képező előirányzatok összegének és felosztásuknak 
korrigálása érdekében.

A módosító indítványt október vége előtt kell a költségvetési hatóság részére 
megküldeni.

Amennyiben a módosító indítványt az Európai Parlament első olvasatát megelőző 
egy hónapon belül nyújtják be a Tanácshoz, a Tanács az ad hoc módosító indítványt 
rendszerint csak a költségvetési tervezet második olvasatakor tárgyalja.

Ezért a költségvetés tervezetének második, a Tanács által történő olvasata előtt a 
költségvetési hatóság két ága megpróbál eleget tenni azoknak a feltéteknek, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy az érintett intézmények egy olvasatban fogadják el a 
módosító indítványt.
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C. rész 1. Minden kiadással kapcsolatban egyeztető eljárást kell lefolytatni.

2. Az egyeztető eljárás célja:

a) a kiadások általános tendenciáiról, és annak keretén belül a 
Bizottság előzetes költségvetési tervezetének figyelembevételével 
a következő év költségvetésének körvonalairól szóló 
megbeszélések folytatása;

b) a költségvetési hatóság két ága közötti egyetértés biztosítása az 
alábbi területeken:

– a B. rész a) és b) pontjában említett előirányzatok, beleértve 
az abban a részben említett ad hoc módosító indítványban 
javasoltakat is,

– az e megállapodás 40. pontjának megfelelően a 
költségvetésben nem kötelező kiadásként megjelenítendő 
összegek, és 

– különösen azok az ügyek, amelyekről e megállapodás ezzel 
az eljárással kapcsolatban említést tesz.

3. Az eljárás a háromoldalú egyeztetés összehívásával kezdődik, amelyet 
úgy kell időzíteni, hogy megfelelő idő álljon az intézmények 
rendelkezésére ahhoz, hogy a Tanács által saját költségvetési 
tervezetének elkészítésére kitűzött időpontig megegyezés elérésére 
törekedhessenek.

A Tanács és az Európai Parlament küldöttsége a Bizottság részvételével 
egyeztetést folytat a háromoldalú megbeszélés eredményeiről.

Amennyiben a háromoldalú egyeztetés során másképpen nem 
határoznak, az egyeztető ülésre az ugyanazon résztvevők közötti 
hagyományos ülésen, a Tanács által a költségvetési tervezet 
elkészítésére kijelölt napon kerül sor.

4. Szükség esetén új háromoldalú egyeztető ülés tartható az Európai 
Parlament első olvasata előtt a Bizottság írásos javaslata alapján, vagy 
az Európai Parlament költségvetési bizottsága elnökének vagy a 
(Költségvetési) Tanács elnökének írásbeli kérelme alapján. Ezen 
háromoldalú egyeztetés megtartásáról a Tanács költségvetési 
tervezetének elfogadását követően, de még az Európai Parlament 
költségvetési bizottságának első olvasata során javasolt módosítások 
megszavazását megelőzően döntenek az intézmények.

5. Az intézmények, miután a költségvetési hatóság mindkét ága túljutott a 
költségvetés első olvasatán, folytatják az egyeztetést abból a célból, 
hogy megállapodásra jussanak a kötelező és nem kötelező kiadásokkal 
kapcsolatban, és különösen hogy megvitassák a B. részben említett ad 
hoc módosító indítványt.
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Ebből a célból az Európai Parlament első olvasata után háromoldalú 
egyeztetést tartanak.

A háromoldalú egyeztetés eredményeit a Tanács második olvasatának 
napján, egy második egyeztető ülésen vitatják meg.

A Tanács második olvasata után az intézmények szükség esetén 
folytatják a nem kötelező kiadások megvitatását.

6. E háromoldalú egyeztető üléseken az intézmények küldöttségeit a 
(Költségvetési) Tanács elnöke, az Európai Parlament költségvetési 
bizottságának elnöke, valamint a Bizottság költségvetésért felelős tagja 
vezeti.

7. A költségvetési hatóság mindkét ága megtesz minden szükséges lépést 
annak biztosítása érdekében, hogy az egyeztető eljárás során elért 
eredményeket a teljes jelenlegi költségvetési eljárás folyamán 
tiszteletben tartsák.

D. rész Annak érdekében, hogy a Bizottság kellő időben fel tudja mérni a költségvetési 
hatóság által tervezett, új előkészítő intézkedéseket/kísérleti projekteket 
létrehozó vagy azokat meghosszabbító módosítások megvalósíthatóságát, a 
költségvetési hatóság két ága június közepéig tájékoztatja a Bizottságot 
szándékairól ezen a területen, így az első megbeszélés már a Tanács első 
olvasatának egyeztető ülésén megtörténhet. A C. részben meghatározott 
egyeztető eljárás következő lépései, valamint az e megállapodás 36. pontjában 
említett, megvalósíthatóságra vonatkozó rendelkezések is alkalmazandók.

Az intézmények megállapodnak továbbá, hogy a kísérleti programokra képzett 
előirányzatok teljes összegét bármely költségvetési évre 40 millió EUR-ra 
korlátozzák. Megállapodnak továbbá, hogy az új előkészítő tevékenységek 
előirányzatainak teljes összegét bármely költségvetési évre 50 millió EUR-ra 
korlátozzák, az előkészítő intézkedésekkel kapcsolatosan ténylegesen lekötött 
előirányzatok teljes összeget pedig 100 millió EUR-ra.

_______________
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III. MELLÉKLET

A KIADÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA

1. FEJEZET Fenntartható növekedés

1A. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért
Nem kötelező 

kiadások 
(NKK)

1B. Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért NKK

2. FEJEZET A természeti erőforrások megőrzése és kezelése NKK
Kivételt képeznek:

A közös agrárpolitika piaci intézkedéseket és közvetlen 
támogatásokat érintő kiadásai, ideértve a halászatra 
vonatkozó piaci intézkedéseket és a harmadik felekkel 
kötött halászati megállapodásokat is

Kötelező 
kiadások (KK)

3. FEJEZET Állampolgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése NKK
3A. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése NKK

3B. Állampolgárság NKK

4. FEJEZET Az EU mint globális szereplő NKK

Kivételt képeznek:
Az Európai Unió harmadik felekkel kötött nemzetközi 
megállapodásaiból eredő kiadások KK

Nemzetközi szervezeteknek és intézményeknek nyújtott 
hozzájárulások KK

A hitelgarancia-alapot feltöltő hozzájárulások KK

5. FEJEZET Igazgatás NKK

Kivételt képeznek: 
Nyugdíjak és végkielégítések KK

Juttatások és a szolgálat megszűnésekor fizetett egyéb 
hozzájárulások KK

Jogi költségek KK
Kártérítések KK

6. FEJEZET Ellentételezések KK



PE423.766 216/377 DV\779820HU.doc

HU

IV. MELLÉKLET

A HALÁSZATI MEGÁLLAPODÁSOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSA

A. rész A halászati megállapodásokból eredő kiadások finanszírozása a halászati politika 
területéhez tartozó két jogcímen keresztül valósul meg (hivatkozva a tevékenység alapú 
költségvetési nómenklatúrára):

a) nemzetközi halászati megállapodások (11 03 01);

b) nemzetközi szervezeteknek fizetett hozzájárulások (11 03 02).

Minden olyan összeget, amely az adott év január 1-jén hatályban lévő megállapodásokhoz és 
jegyzőkönyvekhez kapcsolódik, a 11 03 01 fejezet alá sorolnak be. Azokat az összegeket, amelyek 
az adott év január 1-je után hatályba lépő új, illetve megújítható megállapodásokhoz kötődnek, a 
40 02 41 02 fejezethez – tartalékok/differenciált előirányzatok (kötelező kiadások) rendelik. 

B. rész A II. melléklet C. részében szabályozott egyeztető eljárás során az Európai Parlament és 
a Tanács a Bizottság javaslata alapján megegyezésre törekszik arra nézve, hogy milyen összegek 
szerepeljenek a költségvetési tételekben és tartalékokban.

C. rész A Bizottság vállalja, hogy rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a 
tárgyalások előkészítéséről és lezajlásáról, beleértve a költségvetési kihatásokat is.

A halászati megállapodásokra vonatkozó jogalkotási folyamat során az intézmények vállalják, hogy 
minden erőfeszítést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy minden eljárás a lehető 
leggyorsabban folyjon le.

Amennyiben a halászati megállapodásokra vonatkozó költségvetési előirányzatok (beleértve a 
tartalékot is) elégtelennek bizonyulnak, a Bizottság ellátja a költségvetési hatóságot a megfelelő 
információkkal egy – lehetőleg egyszerűsített – háromoldalú egyeztető megbeszélés formájában a 
helyzet okairól és az elfogadott eljárások keretében meghozható lehetséges intézkedésekről tartandó 
véleménycsere lefolytatatása érdekében. Amennyiben szükséges, a Bizottság megfelelő 
intézkedéseket javasol.

A Bizottság minden negyedévben részletesen tájékoztatja a költségvetési hatóságot a hatályos 
megállapodások végrehajtásáról és az év hátralevő részére vonatkozó pénzügyi előrejelzésekről.

_______________
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NYILATKOZATOK

1. A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS 
MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

Az intézményközi megállapodás 7. pontjával kapcsolatban a Bizottság 2009 végéig jelentést 
készít az intézményközi megállapodás működéséről, amelyhez szükség esetén vonatkozó 
javaslatokat csatol.

2. EGYÜTTES NYILATKOZAT AZ INTÉZMÉNYKÖZI MEGÁLLAPODÁS 27. 
PONTJÁRÓL

Az éves költségvetési eljárás keretében a Bizottság tájékoztatja a költségvetési hatóságot a 
intézményközi megállapodás 27. pontjában említett rugalmassági eszközhöz rendelkezésre 
álló összegről.

A rugalmassági eszköz 200 millió EUR-t meghaladó mértékű igénybevételére vonatkozó 
határozatok átvitelre vonatkozó határozatot vonnak maguk után. 

3. NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI KERET FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

1. Az Európai Tanács következtetéseivel összhangban a Bizottságot felkérték egy teljes és 
széles körű felülvizsgálat elvégzésére, amely az uniós kiadások valamennyi 
szempontját, beleértve a közös agrárpolitikát is, továbbá valamennyi forrását magában 
foglalja, beleértve az Egyesült Királyság visszatérítését is, és amelyről 2008-2009-ben 
kell jelentést készítenie. E felülvizsgálatot az intézményközi megállapodás 
működésének értékelésével kell kiegészíteni. Az Európai Parlament az alábbi 
rendelkezések alapján az eljárás valamennyi szakaszában társul a felülvizsgálathoz:

– a felülvizsgálat Bizottság általi ismertetését követő vizsgálati szakaszban 
gondoskodnak arról, hogy az intézmények közötti rendes politikai párbeszéd 
alapján megfelelő párbeszédekre kerüljön sor az Európai Parlamenttel, valamint 
hogy az Európai Parlament álláspontjait megfelelőképpen figyelembe veszik;

– az Európai Tanács 2005. decemberi következtetéseivel összhangban „a
felülvizsgálat által érintett valamennyi témában hozhat határozatot”. Az Európai 
Parlament a vonatkozó eljárásokkal összhangban valamennyi hivatalos 
nyomonkövető lépésben részt vesz, szerzett jogainak teljes tiszteletben tartása 
mellett.

2. A Bizottság vállalja, hogy a felülvizsgálat elfogadásához vezető konzultációs és 
vitafolyamat részeként épít a helyzet elemzése során az Európai Parlamenttel folytatott 
mélyreható véleménycserére. A Bizottság figyelembe veszi az Európai Parlament azon 
szándékát is, hogy a saját források rendszerének felülvizsgálata céljából konferenciát 
hívjon össze az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részvételével. E 
konferencia eredményét a fenti konzultációs eljárás keretében nyújtott hozzájárulásnak 
tekinti. A felek tudomásul veszik, hogy a Bizottság javaslatát teljes egészében saját 
felelősségére terjeszti elő.

4. NYILATKOZAT A DEMOKRATIKUS ELLENŐRZÉSRŐL ÉS A KÜLSŐ FELLÉPÉSEK 
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KOHERENS VOLTÁRÓL

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elismeri a külső fellépések különböző 
eszközei ésszerűsítésének szükségességét. Egyetértenek abban, hogy az eszközök 
ésszerűsítése, miközben növeli az uniós intézkedések koherenciáját és reagálóképességét, 
nem befolyásolhatja sem a költségvetési hatóság, sem a jogalkotó hatóság jogkörét –
nevezetesen a stratégiai döntések politikai ellenőrzése terén. A vonatkozó rendelkezések 
szövegének tükröznie kell ezen alapelveket és szükség esetén tartalmaznia kell a szükséges 
politikai tartalmat, a források tájékoztató jellegű bontását, valamint – ahol szükséges – a 
rendelkezés végrehajtásának az azt követő legfeljebb három éven belül elvégzett értékelését 
célzó felülvizsgálati záradékot.

Az együttdöntési eljárás keretében elfogadott alapvető jogi aktusok alapján a Bizottság 
országos, regionális és tematikus stratégiai dokumentum-tervezetek megküldése révén 
rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és konzultál velük.

Amennyiben a Tanács az intézményközi megállapodás által lefedett időszak során potenciális 
tagjelölteknek előcsatlakozási státuszba történő átminősítéséről határoz, a Bizottság ezen 
átmenetből eredő kiadási követelmények figyelembevétele érdekében felülvizsgálja és az 
Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) 
létrehozásáról szóló rendelet 4. cikkével összhangban lévő tájékoztató jellegű többéves 
keretet.

A Bizottság az előzetes költségvetési tervezetben olyan nómenklatúrát szerepeltet, amely 
biztosítja a költségvetési hatóság jogosultságait a külső fellépések terén.

5. A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A DEMOKRATIKUS VIZSGÁLATRÓL ÉS A 
KÜLSŐ FELLÉPÉSEK KOHERENCIÁJÁRÓL

A Bizottság vállalja, hogy rendszeres párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel az 
országos, regionális és tematikus stratégiai dokumentum-tervezetek tartalmáról, és a 
stratégiák végrehajtása során megfelelő mértékben figyelembe veszi az Európai Parlament 
álláspontját.

A párbeszéd magában foglalja a potenciális tagjelöltek az intézményközi megállapodás 
időtartama alatti, előcsatlakozási tagjelöltekké történő átminősítéséről folytatott vitát is.

6. NYILATKOZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

A költségvetési rendelet felülvizsgálatának keretében az intézmények elkötelezik magukat a 
költségvetés végrehajtásának javítására, valamint a közösségi források láthatóságának és az 
állampolgárok azokból származó előnyeinek növelésére, anélkül, hogy a költségvetési 
rendelet 2002-es átdolgozásával elért haladást kétségbe vonnák. A költségvetési rendelet és 
annak végrehajtási szabályai felülvizsgálatáról folytatott tárgyalások végső szakaszában 
amennyire csak lehetséges, törekszenek a pénzügyi érdekek védelme, az igazgatási költségek 
arányosságának alapelve és a felhasználóbarát eljárások közötti megfelelő egyensúly 
kialakítására.

A költségvetési rendelet felülvizsgálatát a Bizottság által – az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság 1975. március 4-i közös nyilatkozatában leírt egyeztető eljárással összhangban –
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előterjesztett módosított javaslat alapján kell elvégezni, abban a szellemben, amely 2002-ben 
is lehetővé tette a megegyezést. Az intézmények törekszenek továbbá a szoros és konstruktív 
jellegű intézményközi együttműködésre a végrehajtási szabályok gyors elfogadása érdekében, 
hogy egyszerűsítsék a finanszírozási eljárásokat, miközben biztosítják a Közösség pénzügyi 
érdekeinek magas szintű védelmét. 

Az Európai Parlament és a Tanács mélyen elkötelezettek aziránt, hogy a költségvetési 
rendeletről folytatott tárgyalásokat úgy fejezzék be, hogy az lehetőség szerint 2007. január 1-
jén hatályba léphessen.

7. A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

A költségvetési rendelet felülvizsgálatának keretében a Bizottság elkötelezi magát az 
alábbiakra:

1. tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, ha valamely jogi aktusra vonatkozó 
javaslatban szükségesnek tűnik a költségvetési rendelet rendelkezéseitől való eltérés, és 
megadja ennek sajátos okát;

2. biztosítja, hogy a rendes jogalkotási szempontú hatásvizsgálatokat, amelyek 
megfelelőképpen figyelembe veszik a szubszidiaritás és az arányosság alapelvét, 
elvégzik a fontos jogalkotási javaslatokon és azok valamennyi érdemi módosításán.

8. NYILATKOZAT AZ ÚJ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKRŐL

Az Európai Parlament és a Tanács felkérik a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot 
(EBB), hogy saját illetékességi területükön tegyenek javaslatot a következőkre:

- az Európai Tanács 2005. decemberi következtetéseivel összhangban az EBB kutatási és 
fejlesztési kölcsönökre és garanciákra rendelkezésre álló kapacitásának 
10 milliárd EUR-ig történő kibővítésére a 2007 és 2013 közötti időszakban, az EBB 
maximum 1 milliárd EUR-os hozzájárulásával a kockázatmegosztásos finanszírozásra 
képzett tartalékból;

- a transz-európai hálózatokat (TEN) és a kis- és középvállalkozásokat támogató 
eszközök megerősítésére a kölcsönök és garanciák legfeljebb 20, illetve 
30 milliárd EUR-ig történő bővítésével, amihez az EBB maximum 0,5 milliárd EUR-
ral járul hozzá a tartalékokból (TEN), illetve maximum 1 milliárd EUR-ral 
(versenyképesség és innováció).

9. AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA AZ ÖNKÉNTES MODULÁCIÓRÓL

Az Európai Parlament figyelembe veszi az Európai Tanács 2005. decemberi következtetéseit 
a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó kiadásaiból és közvetlen kifizetéseiből a 
vidékfejlesztéshez történő, maximum 20 %-os önkéntes moduláció és a piachoz kapcsolódó 
kiadások csökkentése vonatkozásában. A vonatkozó jogi aktusok modulációra vonatkozó 
részletes szabályainak meghatározása során az Európai Parlament értékeli e rendelkezések 
megvalósíthatóságát az uniós alapelvek, mint például a versenyszabályok és hasonlók 
tekintetében; az Európai Parlament álláspontját az eljárás eredményétől teszi függővé. Úgy 
véli, hasznos lenne a 2008-2009-es felülvizsgálat összefüggésében értékelni a mezőgazdaság 
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társfinanszírozását.

10. A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ ÖNKÉNTES MODULÁCIÓRÓL

A Bizottság figyelembe veszi az Európai Tanács 2005. decemberi következtetéseinek 62. 
pontját, amelynek értelmében a tagállamok a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó 
kiadásaiból és közvetlen kifizetéseiből pótlólagos összegeket vihetnek át a vidékfejlesztéshez, 
a piachoz kapcsolódó kiadásokból és közvetlen kifizetésekből felhalmozódott összeg 
maximum 20 %-áig.

A vonatkozó jogi aktusok modulációra vonatkozó részletes szabályainak meghatározása során 
a Bizottság törekszik az önkéntes moduláció lehetővé tételére, miközben minden erőfeszítést 
megtesz annak biztosítására, hogy ez a mechanizmus a lehető legjobban tükrözze a 
vidékfejlesztési szakpolitikára vonatkozó alapvető szabályokat.

11. AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA A NATURA 2000-RŐL

Az Európai Parlament aggodalmának ad hangot az Európai Tanács 2005. decemberi ülésén a 
közös agrárpolitika vidékfejlesztési kiadásainak csökkentéséhez kapcsolódóan hozott 
következtetéseivel és azoknak a közösségi társfinanszírozással finanszírozott Natura 2000-re 
gyakorolt következményeivel kapcsolatban. A Parlament felkéri a Bizottságot, hogy értékelje 
e rendelkezéseket, mielőtt új javaslatot tenne. Úgy véli, megfelelő mértékű elsőbbséget kell 
élvezzen a Natura 2000 strukturális alapokba és Vidékfejlesztési Alapba történő integrálása. 
A jogalkotási hatóság részeként álláspontját az eljárás eredményétől teszi függővé.

12. AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA A NÖVEKEDÉST ÉS 
FOGLALKOZTATÁST SZOLGÁLÓ KOHÉZIÓ ÉRDEKÉBEN A MAGÁN 
TÁRSFINANSZÍROZÁSRÓL ÉS A HÉA-RÓL

Az Európai Parlament tudomásul veszi az Európai Tanács 2005. decemberi ülésén a 
kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó N+3 szabály átmeneti jelleggel 
történő alkalmazásáról szóló következtetéseit; az Európai Parlament felkéri a Bizottságot,
hogy amikor a Bizottság a vonatkozó jogi aktusok részletes szabályait határozza meg, a 
növekedést és foglalkoztatást szolgáló kohézió érdekében állapítson meg közös szabályokat a 
magán társfinanszírozás és a HÉA terén.

13. AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON 
ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az előzetes költségvetési tervezet benyújtásakor a 
Bizottságnak óvatos becslést kell adnia a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése terén 
tervezett tevékenységekről, valamint hogy e tevékenységek finanszírozását az intézményközi 
megállapodás II. mellékletében rögzített eljárások keretében kell megvitatni.

_______________
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Az Európai Parlament 2008. december 18-i határozata az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról 
és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött 
módosítástervezetről (2008/2320(ACI)) - Jo Leinen-jelentés (I)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 
17-i intézményközi megállapodásra1 és különösen annak 25. pontjára,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a 
költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 
2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött módosítástervezetre irányuló 
javaslatára (COM(2008)0834),

– tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és 
eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodáshoz fűzött 
módosítástervezetről (A6-0504/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (1) bekezdésére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0509/2008),

A. mivel a Költségvetési Bizottság a fent említett 2006. május 17-i intézményközi 
megállapodásban javasolt módosítások elfogadását javasolja,

B. mivel a javasolt módosítások nem adnak okott semmilyen aggodalomra a Szerződések és a 
Parlament eljárási szabályzata tekintetében,

1. jóváhagyja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 
17-i intézményközi megállapodás (2007–2013) e határozathoz mellékelt módosítását;

2. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot és mellékletét a 
Tanácsnak és a Bizottságnak.

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
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MELLÉKLET
Módosítástervezet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési 
fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i 

intézményközi megállapodáshoz

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága, 

mivel:
(1) Az élelmiszer- és nyersanyagárak közelmúltbeli alakulása aggályokat vet fel, különösen a 

fejlődő országokra gyakorolt hatásuk tekintetében. A Bizottság a fejlődő országok gyorsan 
emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódóan új gyorsreagálási eszköz létrehozását javasolta1, 
és a költségvetési hatóság két ága a 2008. november 21-i egyeztető ülésen megállapodott, 
hogy az eszköz finanszírozásának egy részét a sürgősségi segélyre képzett tartalékból 
biztosítják.

(2) Mivel a sürgősségi segélyre képzett tartalék 2008. évre fennmaradó összege nem elegendő 
az élelmiszer-eszköz szükségleteinek finanszírozásához, emelésre van szükség annak 
érdekében, hogy a tartalékból hozzá lehessen járulni az élelmiszer-eszköz finanszírozásához.

(3) A kivételes helyzet orvoslása érdekében a sürgősségi segélyre képzett tartalékot–
kivételesen és egy alkalommal – 2008-ban jelenértéken 479 218 millió euróra kell emelni.

(4) A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről 
szóló intézményközi megállapodás 25. pontját ennek megfelelően módosítani kell,

a következőképpen határozott:

A 25. pont első albekezdése a következő mondattal egészül ki: 
„Ezt az összeget 2008-ban kivételesen jelenértéken számítva 479 218 millió euróra kell növelni.”

Kelt Brüsszelben, -án/-én. 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről a Bizottság részéről
az elnök az elnök az elnök

                                               
1 COM(2008)0450 – 2008/0149(COD).
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Az Európai Parlament 2006. december 13-i állásfoglalása az Európai Unió új tagállamok 
integrálására való képességének intézményi szempontjairól (2006/2226(INI)) - Alexander Stubb
jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkére,

– tekintettel az Európai Tanács 1993 júniusában Koppenhágában, 1995 decemberében 
Madridban, 1997 decemberében Luxembourgban, 2003 júniusában Thesszalonikiben, 
valamint 2004 decemberében, 2005 júniusában és 2006 júniusában Brüsszelben tartott 
üléseinek elnökségi következtetéseire,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára,

– tekintettel a Bizottság 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumára (COM (2005)0561),

– tekintettel az Európai Alkotmányt létrehozó szerződésről szóló 2005. január 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a Törökországgal folytatott tárgyalások megkezdéséről szóló, 2005. szeptember 
28-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Tanács által 2005. október 3-án elfogadott, Törökországra és Horvátországra 
vonatkozó tárgyalási keretre,

– tekintettel a mérlegelés időszakáról: az Európai Unióról folytatott vita értékelésének 
szerkezetéről, témáiról és összefüggéseiről szóló, 2006. január 19-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Bizottság 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumáról szóló, 2006. március 16-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel az Európa jövőjének elemzéséről és a mérlegelés időszakára tervezett következő 
lépésekről szóló, 2006. június 14-i állásfoglalására5,

– tekintettel Törökország csatlakozási felkészüléséről szóló, 2006. szeptember 27-i
állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0393/2006),

                                               
1 HL C 247. E, 2005.10.6., 88. o.
2 HL C 227. E, 2006.9.21., 163. o.
3 HL C 287. E, 2006.11.24., 306. o..
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0096.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0263.
6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0381.
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mivel

A. a 2003. június 19–20-i Európai Tanács világos európai távlatot kínált a nyugat-balkáni 
országoknak, amelynek végső célja az uniós tagság (thesszaloniki menetrend),

B. a 2005 június 16–17-i Európai Tanács megerősítette elkötelezettségét a thesszaloniki 
menetrend végrehajtása mellett, és a 2006. június 15–16-i Európai Tanács újból kijelentette, 
hogy szándékában áll eleget tenni a délkelet-európai országoknak (a csatlakozási 
tárgyalásokat folytató Törökországnak és Horvátországnak, a tagjelölt Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságnak (FYROM), valamint a lehetséges tagjelölt nyugat-balkáni 
országoknak) tett meglévő bővítési kötelezettségvállalásainak, miközben hangsúlyozta, 
biztosítani kell, hogy az Unió „politikailag, pénzügyileg és intézményeit tekintve a 
bővítéseket követően is működőképes legyen”,

C. a Tanács 2005. október 3-án hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat
Törökországgal és Horvátországgal,

D. a 2005. december 15–16-i Európai Tanács tagjelölti státuszt adott Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaságnak,

E. a koppenhágai kritériumoknak való megfelelés 1993 óta képezi az EU-hoz való csatlakozás 
alapját és ennek a jövőbeli bővítések során is így kell maradnia,

F. a koppenhágai kritériumok fontos szempontnak tekintik „az Unió új tagok befogadására való 
képességét az európai integráció lendületének fenntartása mellett”,

G. az Unió új tagállamok integrálására való intézményi képességéről egyre több szó esik a 
Bulgária és Románia csatlakozását követő bővítések kapcsán,

H. a 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumról szóló, fenti állásfoglalásában az Európai 
Parlament felhívta a Bizottságot, hogy 2006 végéig nyújtson be jelentést, amely 
meghatározza az Unió befogadóképességének alapját képező elveket,

I. a 2006. június 15–16-i Európai Tanács elhatározta, hogy „a bővítések ütemének figyelembe 
kell vennie az Unió új tagállamok befogadására való képességét” és döntött az ugyanazon év 
decemberében megtartandó vitáról „a további bővítések szempontjairól, beleértve az Unió új 
tagállamok befogadására való képességét és az eddigi kedvező tapasztalatok alapján a 
bővítési folyamat minősége javításának további módjait”, a Bizottság által a bővítési és 
előcsatlakozási folyamatról szóló jelentéssel együtt benyújtandó, az „Unió 
befogadóképességével kapcsolatos összes releváns szempontról szóló” jelentés alapján,

J. az Európai Tanács szerint a jelentésnek „foglalkoznia kell a bővítés jelenlegi és jövőbeli 
állampolgári megítélésével, és figyelembe kell vennie az Unió közösségének a bővítési 
folyamat megfelelő magyarázatára vonatkozó igényét”,

K. a 2004. december 16–17-én Brüsszelben ülésező Európai Tanács kijelentette, hogy „azon 
tagjelölt országokkal, amelyek csatlakozása jelentős pénzügyi következményekkel járhat, 
csak a 2014-től kezdődő időszakra szóló pénzügyi keret és az esetlegesen szükséges pénzügyi 
reformok megállapítását követően kezdhetők meg, illetve folytathatók le a csatlakozási
tárgyalások”,
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L. az integrációs képesség magában foglalja az EU új tagállamok befogadásához való 
hozzáigazításának kihívását; e kihívás továbbra is megoldatlan, különösen miután 
Franciaország és Hollandia elutasította az Unió hatékony és demokratikus működését 
lehetővé tévő Alkotmányszerződést, és még a pénzügyi forrásokkal kapcsolatos kihívással is 
szembe kell nézni,

M. folyamatos vita folyik az Unió úgynevezett „befogadóképességéről” a jövőbeni bővítések 
kapcsán,

N. a Bizottság elnöke az Európai Parlament előtt kijelentette, hogy intézményi rendezésnek kell 
megelőznie bármely jövőbeli bővítést, valamint kifejezte reményét, hogy az intézményi 
rendezés az Európai Tanács 2006. június 15–16-i ülésén meghatározottak értelmében 2008 
végéig megszületik, lehetővé téve ezzel, hogy az Unió teljesíthesse kötelezettségvállalásait a 
tárgyalásokat folytató és azon országokkal kapcsolatosan, amelyeknek csatlakozását kilátásba 
helyezte,

O. az európai integráció lendületének fenntartásához először és leginkább egy ilyen intézményi 
rendezés szükséges, amint azt az állam- és kormányfők is kijelentették az 1993-as 
koppenhágai Európai Tanácson,

1. rámutat, hogy a bővítések általában véve erősítették az Uniót, serkentették gazdasági 
növekedését, megerősítették a világban játszott szerepét és ösztönözték új EU-s politikák 
kidolgozását;

2. emlékeztet, hogy a „befogadóképesség” fogalma először 1993-ban bukkant fel hivatalos 
formában, amikor a koppenhágai Európai Tanács felismerte, hogy az Unióhoz való 
csatlakozás érdekében a tagjelölt országok által teljesítendő politikai és gazdasági kritériumok 
mellett „mind az Unió, mind a tagjelölt országok számára fontos közérdekű szempontot” 
jelent „az Unió új tagok befogadására való képessége az európai integráció lendületének 
fenntartása mellett”;

3. emlékeztet, hogy bár az Unió minden bővítése változásokat eredményezett az intézményi, 
politikai és pénzügyi keretekben, ezek a változások nem voltak elegendőek az Unió 
döntéshozatali hatékonyságának fenntartásához;

4. úgy véli, hogy az „absorption capacity” (beolvasztóképesség) kifejezés nem fejezi ki 
megfelelően a mögötte rejlő gondolatot, mivel az EU nem olvasztja be tagjait, ezért javasolja, 
hogy inkább az „integration capacity” (integrációs képesség) kifejezést használják, amely 
valóban jobban tükrözi az EU-tagság természetét;

5. hangsúlyozza, hogy az integrációs képesség nem a tagjelölt országokra alkalmazandó új 
kritérium, hanem a bővítés és az európai integráció elmélyítése sikerének feltétele; az 
integrációs képesség javításának felelőssége az Uniót terheli, nem pedig a tagjelölt 
országokat;

6. úgy ítéli meg, hogy a befogadóképesség fogalma magában foglalja, hogy a bővítés után

- az európai intézmények képesek lesznek megfelelően működni, valamint hatékony és 
demokratikus döntéseket hozni az egyes eljárások keretében,
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- az Unió pénzügyi forrásai elégségesek lesznek a tevékenységek megfelelő 
finanszírozására,

- az Unió sikeresen tudja fejleszteni politikáit és elérni céljait politikai céljainak 
megvalósítása érdekében;

7. úgy ítéli meg, hogy az integrációs képesség biztosítása érdekében az Uniónak határoznia kell 
a szükséges reformok köréről és tartalmáról, mielőtt bármely jövőbeni bővítésre sor kerülne; 
e tekintetben a bővítési folyamat kulcsfontosságú szakaszai során értékelést kell 
végrehajtania, figyelembe véve az új tagállamok által az Unió intézményi, pénzügyi és 
döntéshozatali képességeire gyakorolt hatást;

8. elismeri, hogy az Uniónak most szembe kell néznie a délkelet-európai országoknak tett 
kötelezettségvállalásai teljesítésével kapcsolatos nehézségekkel, ugyanis jelenlegi intézményi, 
pénzügyi és politikai szerkezete mostani formájában nem felel meg a további bővítéseknek és 
javításra szorul;

Az integrációs képesség intézményi vonatkozásai

9. hangsúlyozza, hogy bármilyen jövőbeli bővítés előtt létfontosságú az Európai Unió reformja 
a hatékonyabb, átláthatóbb és demokratikusabb működés érdekében; ennek fényében minden 
további bővítés az alábbi intézményi reformokat teszi szükségessé:

a) a Tanács döntéshozatali képességét javító minősített többségi szavazás új rendszerének 
elfogadása;

b) a minősített többségi szavazás alá tartozó ügyek körének jelentős kibővítése;

c) az Európai Parlament részvételének jelentős növelése költségvetési és jogalkotási 
ügyekben, a Tanáccsal egyenlő alapon;

d) az Európai Tanács és a Tanács elnökségei rotációs rendszerének módosítása;

e) a külügyminiszteri poszt létrehozása;

f) a Bizottság összetételének további módosítása a Nizzai Szerződésben elrendelteken 
túlmenően;

g) a Bizottság elnöke szerepének megerősítése és demokratikus legitimitásának fokozása 
az Európai Parlament általi megválasztásával;

h) a Bíróság illetékességének kiterjesztése az Unió minden tevékenységi területére, 
beleértve az alapvető jogok tiszteletben tartásának ellenőrzését;

i) az Unió tevékenységének ellenőrzését a nemzeti parlamentek számára lehetővé tévő 
mechanizmusok létrehozása;

j) a rugalmassági intézkedések javítása válaszul annak egyre nagyobb lehetőségére, hogy 
nem minden tagállam hajlandó vagy képes bizonyos politikák terén azonos ütemben 
haladni;
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k) a Szerződések módosítására vonatkozó eljárás módosítása annak érdekében, hogy az 
eljárás egyszerűbbé és hatékonyabbá váljon, valamint demokratikus jellege és 
átláthatósága növekedjen;

l) a „pillérszerkezet” megszüntetése és egyetlen, egységes szerkezettel és jogi 
személyiséggel rendelkező entitással való helyettesítése;

m) a tagállamok Európai Unióból történő kilépését lehetővé tevő záradék elfogadása;

n) az Unió alapját képező értékeknek és céljainak világos meghatározása;

o) az Unió illetékességének, illetve a tevékenységét és a tagállamokkal való kapcsolatát 
irányító elvek pontos meghatározása;

p) az Unió döntéshozatali folyamatai átláthatóságának növelése, mégpedig a Tanácsnak a 
jogalkotó hatóság egyik ágaként végzett tevékenységeinek nyilvános ellenőrzése által;

q) az Unió által illetékességi körében alkalmazott eszközök pontos meghatározása és 
egyszerűsítése;

rámutat, hogy ezek a reformok már szerepeltek az Alkotmányt létrehozó szerződésben, és 
hogy életbe lépésük lehetővé tenné a kibővült Unió megfelelő működését és biztosítaná a 
hatékony és demokratikus döntéshozatal képességét;

Az integrációs képesség egyéb vonatkozásai

10. rámutat, hogy a szükséges intézményi reformokon kívül az Unió további bővítése más 
szerkezeti változtatásokat is szükségessé tenne, mint például:

a) az Európai Unió alapjogi chartájának elfogadása és a tagállamok közötti szolidaritási 
politikák javítása;

b) pénzügyi keret felülvizsgálata, beleértve a finanszírozási rendszert, annak érdekében, hogy 
a kibővített Unió új igényeihez alkalmazkodjon a 2007–2013-as pénzügyi keret 
2008/2009-re már tervbe vett, teljes, széleskörű felülvizsgálatára alapozva, a kibővített 
Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről szóló, 
2005. június 8-i európai parlamenti állásfoglalás1 és a költségvetési fegyelemről és a 
pénzgazdálkodás eredményességéről és hatékonyságáról szóló, 2006. május 17-i 
intézményközi megállapodás2 rendelkezései szerint;

c) számos politikájának – melyek közül többet 50 éve fogalmaztak meg – újradefiniálása 
annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a lisszaboni stratégia megvalósítását, a 
nemzetközi színtéren való fellépése képességének erősítését és megfeleljenek azoknak 
az új kihívásoknak, amelyekkel a nagyobb és sokszínűbb Unió szembesül a 
globalizálódó világban; 

d) az európai szomszédsági politika megerősítése abból a célból, hogy megfelelő eszközzé 

                                               
1 HL C 124. E, 2006.5.25., 373. o.
2 HL C 139, 2006.6.14., 1. o.
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váljon kölcsönösen előnyös kapcsolatok létrehozására azokkal az európai országokkal, 
amelyeknek nincsenek közeli kilátásaik a csatlakozásra, mert nem teljesítik a tagság 
feltételeit, vagy amelyek nem kívánnak csatlakozni;

11. hangsúlyozza, hogy a fenti reformoknak együtt kell járniuk a bővítés nyilvánosság általi 
elfogadásának fokozása érdekében kifejtett erőfeszítésekkel, és emlékeztet Európa politikai 
vezetőinek arra irányuló felelősségére, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot Európa 
bővítésének és egységesítésének céljairól és kölcsönös előnyeiről; támogatja a Bizottságot 
arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy a bővítésről szóló említett 2005. évi stratégiai 
dokumentumában kifejtettek szerint „módozatok széles körét használja bővítési politikájának 
kommunikálására és a téves felfogások bizonyítékokkal való cáfolatára”;

12. újból kijelenti azonban, hogy új tagállam uniós felvételére vonatkozó bármely határozat 
meghozatala számos biztosítékot tartalmazó eljárás alapján történjék, nevezetesen az összes 
tagállam egyhangú határozata alapján kezdjék meg és zárják le a csatlakozási tárgyalásokat, 
továbbá minden egyes csatlakozási szerződést hagyjon jóvá az Európai Parlament és azokat 
az összes tagállam ratifikálja;

13. kiemeli, hogy a csatlakozási szerződésnek a tagállamok kormányai általi aláírása minden 
esetben azt jelenti, hogy ezek a kormányok teljesen elkötelezettek az azzal összhangban 
történő fellépésre, és biztosítják az adott szerződés sikeres ratifikálását az egyes országokban 
hatályos eljárásoknak megfelelően;

14. arra az álláspontra helyezkedik, hogy az Európai Parlament hozzájárulására – amelyre a 
Tanácsnak szüksége van ahhoz, hogy az EU-Szerződés új tagállamok csatlakozásáról szóló 
49. cikkének megfelelően eljárhasson – legyen szükség a tárgyalások megkezdéséhez, 
valamint lezárásához is;

Következtetések

15. újból megerősíti elkötelezettségét a bővítés iránt, amely a béke, biztonság, stabilitás, 
demokrácia és jogállamiság, valamint az európai gazdasági növekedés és virágzás 
biztosításának történelmi lehetőségét jelenti; ismételten kinyilvánítja meggyőződését, hogy a 
bővítésnek az Unió elmélyítésével együtt kell zajlania, ha nem akarjuk veszélyeztetni az 
európai integrációs folyamat céljait;

16. hangsúlyozza, hogy az Uniónak időben alkalmassá kell tennie intézményi, pénzügyi és 
politika szerkezetét, hogy elkerülhesse a váratlan késedelmeket a tagjelölt országok 
csatlakozása során, miután teljesítették a tagság összes feltételét;

17. újból megerősíti, hogy a Nizzai Szerződés nem képez megfelelő alapot a további 
bővítésekhez;

18. újból megerősíti támogatását az Alkotmányszerződés vonatkozásában, amely a jelenlegi 
bővítési elkötelezettségeinek teljesítése érdekében az EU által igényelt reformok többségére 
megoldást kínál, és a mélyítés–bővítés kapcsolat kézzel fogható kifejeződését képezi, és 
figyelmeztet, hogy az alkotmányos csomag részletekben való végrehajtására irányuló bármely 
kísérlet veszélyezteti az Alkotmány alapjául szolgáló közös megegyezést; 

19. tudomásul veszi az Európai Tanács által 2006. június 15–16-án megállapított menetrendet, 
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amely szerint legkésőbb 2008 második felében megoldást kell találni az alkotmányos 
válságra;

20. újból megerősíti elkötelezettségét aziránt, hogy a lehető leghamarabb megtörténjék az 
alkotmányos rendezés az Európai Unióba – még azelőtt, hogy az európai uniós polgárokat 
felkérnék szavazataik leadására a 2009-es európai parlamenti választásokon –, hogy az Unió 
teljesíthesse kötelezettségvállalásait a tagjelölt országok irányában, és kész legyen 
tagállamként történő fogadásukra;

°

° °

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Törökország, Horvátország, Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Montenegró 
parlamentjének és kormányának, a koszovói ideiglenes önkormányzatnak és az Egyesült 
Nemzetek Koszovói Missziójának.
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Az Európai Parlament 2006. március 23-i állásfoglalása az európai politikai pártokról
(2005/2224(INI)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

— tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 191. cikkére és az Európai Unió 
alapjogi chartája 12. cikkének (2) bekezdésére, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 
6. cikkének (4) bekezdésére, 

— tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-46. cikkének (4) 
bekezdésére,

— tekintettel az európai szintű politikai pártokra vonatkozó szabályokról és finanszírozásukról 
szóló 2003. novemberi 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1

(továbbiakban: a rendelet), különösen annak 12. cikkére,

— tekintettel főtitkárának az Elnökség számára az európai szintű pártok finanszírozásáról az 
Elnökségnek a rendelet végrehajtási rendelkezéseiről szóló 2004. március 29-i határozatának 
15. cikke alapján készített 2005. szeptember 21-i jelentésére2,

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-
0042/2006),

A. mivel a polgárokhoz közel álló, demokratikus Európai Unió előfeltétele annak, hogy az 
európai integráció következő lépéseit a polgárok támogassák, és ezért az európai demokrácia 
megvalósításának elsőrendű feladatnak kell lennie,

B. mivel a politikai pártok, beleértve az európai politikai pártokat, létfontosságú szerepet 
játszanak az európai politikai tér kialakításában, elősegítve az európai szintű demokráciát,

C. mivel a politikai pártok fontos szerepet játszanak a demokratikus értékek előmozdításában, 
mint a szabadság, a tolerancia, a szolidaritás és a nemek közötti egyenlőség,

D. mivel az Európa jövőjéről való mélyreható elmélkedés az európai polgárokkal folytatandó 
átfogó párbeszédet tesz szükségessé, és ebben az európai szintű politikai pártoknak jelentős 
szerepet kell betölteniük,

E. mivel az EU számos államában a politikai pártok közpénzekből kapnak támogatást a politikai 
tájékoztatás és a politikai akarat kialakítása terén végzett tevékenységükért,

F. mivel a politikai családok európai politikai pártokká szerveződtek, és munkájukat közösségi 
forrásokból támogatják,

                                               
1 HL L 297., 2003.11.15. 1. o.
2 PE 362.124/BUR/Ann.2.
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G. mivel a Szerződés 191. cikke rendelkezik az európai pártok közpénzekből történő 
finanszírozásáról az EU szintjén,

H. mivel az európai politikai pártok nem halmozhatnak fel tartalékokat a támogatásokból vagy 
saját megtakarításaikból; mivel amikor a mérleg szerint a pártok pozitív eredménnyel zárnak 
(profitot képeznek) a végső támogatási összeget ezzel a többlettel csökkentik,

I. mivel a rendelettel első lépésként jogi keretet hoztak létre az európai politikai pártok számára,

J. mivel a politikai pártok számos kérést terjesztettek elő az európai szintű pártfinanszírozás 
jövőbeni kialakítására vonatkozóan1,

K. mivel a Parlament főtitkára a rendelet alkalmazásáról jelentést terjesztett elő,

L. mivel a rendelet szerint a közpénzekből történő pártfinanszírozásnak nem célja, hogy az 
európai politikai pártok számára megnehezítse, illetve akár lehetetlenné tegye a saját 
forrásból történő tartalékok képzését (adományok, tagság, díjak), mivel csupán az tilos 
számukra, hogy e pénzügyi támogatás forrásaiból a költségvetési év végére többletet érjenek 
el,

M. mivel az európai politikai pártoknak — akárcsak minden más haszonszerzésre irányuló vagy 
nem irányuló szervezetnek — hosszú távú terveik kialakításához szükségük van minimális 
pénzügyi biztonságra, már csak azért is, mert huzamos időn át teljesíteniük kell 
kötelezettségvállalásaikat munkavállalóik, beszállítók és szerződéses partnereik felé,

N. mivel a jelenlegi szabályozás szerint a politikai pártok nem részesülhetnek egy évnél 
hosszabb időre szóló pénzügyi garanciában; mivel a kapott támogatások évről évre kerülnek 
meghatározásra, és azok teljes mértékben a hivatalos elismerésre pályázó pártok és a bennük 
helyet foglaló európai parlamenti képviselők számától függenek; mivel a kérdéses 
támogatások drasztikus módon változhatnak egyik évről a másikra, ha új politikai pártok 
tűnnek fel, vagy ha változik az egyes pártokban helyet foglaló európai parlamenti képviselők 
száma,

O. mivel a közelmúltban két új párt kért elismerést és támogatást a Parlamenttől, és így a 
politikai pártok száma nyolcról tízre emelkedett,

P. mivel a jelenlegi helyzetben a pártok nagyban függenek a Parlamenttől, mivel csak akkor 
tudják fedezni a hosszú távú elkötelezettségeket, ha folyamatos és garantált támogatást 
kapnak a Parlamenttől,

Q. mivel a jelenlegi helyzet nem ösztönzi az európai politikai pártokat arra, hogy pénzügyeiket 
helyesen kezeljék, hiszen semmi sem serkenti őket arra, hogy a kiadások kezelésében a 
gazdasági hatékonyság elvét érvényesítsék,

R. mivel az európai politikai pártok öt fejezetre osztott éves költségvetést kötelesek benyújtani, 
és ezt a költségvetési struktúrát a Parlament írja elő,

                                               
1 Az alábbi személyeknek a Parlament elnökéhez intézett 2005. június 1-i közös levele: Hoyer, 

Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou és Ruttelli.
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S. mivel a Parlament és az európai politikai pártok közötti támogatási megállapodási1
formanyomtatvány 1.3.3. cikke értelmében a költségvetési fejezetek (rovatok) közötti 
átcsoportosítás nem haladhatja meg az egyes fejezetek összegének 20%-át,

T. mivel a költségvetési fejezetek közötti pénzátcsoportosításnak szabott határ megakadályozza 
az Európai Unió politikai pártjait abban, hogy év közben megváltoztathassák politikai 
prioritásaikat,

U. mivel az európai politikai pártok jogállását a székhelyük szerinti országban szerzett jogi 
személyiség határozza meg; mivel néhány párt mint belga non-profit szervezet szerepel a jogi 
formát illetően, míg mások nemzetközi non-profit szervezetként működnek,

V. mivel az európai politikai pártokra, illetve az európai szervekre vonatkozó költségvetési 
szabályok közötti különbség továbbra is rendkívül nagy,

W. mivel a rendelet előírja a Parlament számára, hogy jelentést tegyen közzé a rendelet 
alkalmazásáról, illetve jelezze az esetleges módosításra irányuló javaslatokat, 

Politikai háttér

1. megállapítja, hogy a polgárok és az európai intézmények között szakadék áll fenn, amely arra 
vezethető vissza, hogy ez idáig elégtelen volt a politikai kommunikáció és tájékoztatás az 
európai politikáról;

2. meg van győződve arról, hogy az európai szintű politikai pártoknak ernyőszervezetekből az 
európai politikai lehetőségek tevékeny elősegítőivé kell válniuk, melyek a társadalom minden 
szintjén rendelkeznek kötődésekkel, és erőfeszítéseket kell tenniük a valódi polgári részvétel 
megteremtéséért, nem csupán az európai választásokon, hanem az európai politikai élet többi 
területén is;

3. úgy véli, hogy az európai szintű politikai pártok az európai közélet alakításának és 
képviseletének folyamatában jelentős szerepet töltenek be, amely nélkül nem lehet sikeres az 
EU további fejlődése;

4. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az európai politikai pártok finanszírozásáról szóló 
rendeleten túllépve, egy valódi európai pártokra vonatkozó alapokmányt sikerüljön 
létrehozni, amely rögzíti jogaikat és kötelezettségeiket, és lehetőséget ad számukra a 
közösségi jogszabályokon alapuló és a tagállamokban tevékenységet végző jogi személyiség 
megszerzésére; kéri Alkotmányügyi Bizottságát, hogy vizsgálja meg jogi és pénzügyi 
szempontból az európai politikai pártok számára egy európai alapokmány létrehozásának 
lehetőségét, és e célból készítsen konkrét javaslatokat;

5. szorgalmazza, hogy az alapokmány tartalmazzon rendelkezéseket az európai szinten működő 
pártok egyéni tagságát, vezetését, jelöltállítási és választási eljárását, valamint a 
pártkongresszusok és gyűlések megrendezését és finanszírozását illetően;

Tapasztalatok és újítási javaslatok 
                                               
1 A Parlament Elnöksége 2004. március 29-i, a 2004/2003/EK rendelet végrehajtására vonatkozó 

eljárásokról szóló határozatának 2. melléklete (HL C 155., 2004.6.12., 1. o.).
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6. kéri a Bizottságot, hogy a 2004/2003/EK rendelet felülvizsgálata kapcsán vizsgálja meg 
annak a lehetőségét, hogy az európai politikai pártok közösségi költségvetésből történő 
finanszírozása céljából olyan szabályokat vezessenek be, amelyek nem a költségvetési 
rendelet VI. címe 1. fejezete szerinti támogatások elvén alapszanak, mivel ennek az elvnek az 
alapján nem lehet megfelelően tekintetbe venni a politikai pártok sajátosságait; 

7. tudomásul veszi, hogy a rendelet ellen három keresetet indítottak, amelyeket az elsőfokú 
bíróság 2005. július 11-én elfogadhatatlanként elutasított, és ezen felül az egyik ítélet ellen 
fellebbezést nyújtottak be; 

8. üdvözli, hogy a 2004. júniusi európai parlamenti választásokat követő jogalkotási ciklus 
kezdete óta a tagállamok nyolc pártja összefogásából alakult európai politikai párt, és ezek a 
pártok a rendelet rendelkezései alapján pénzügyi támogatásban részesülhettek;

9. megállapítja, hogy a 2004-es költségvetési évre adott 4 648 000 EUR értékű pénzügyi 
támogatás kiosztása javaslatok beterjesztésére irányuló felhívással 2004. június 18-án 
megkezdődött, és az Elnökségnek a pénzügyi támogatások végleges megállapításáról szóló 
határozatával 2005. július 6-án szabályszerűen lezárult;

10. örömmel állapítja meg, hogy a munkatársak kinevezésekor az európai politikai pártok 
maximálisan figyelembe vették a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség elvét, és arra buzdítja 
őket, hogy a listákon és a választott képviselők sorai között a nők és férfiak aránya legyen 
kiegyensúlyozottabb;

11. rámutat, hogy az EU 2005-ös költségvetése pártfinanszírozásra 8,4 millió EUR-t szánt, 
amelyet az Elnökség a rendeletben megállapított felosztási kulcs alapján felosztott a nyolc 
párt között, amelyek kérelmet nyújtottak be;

12. tudomásul veszi, hogy az európai szintű politikai pártok számára technikai támogatásra —
vagyis termekre, technikusokra és különösen tolmácsolásra — összesen 20 071 EUR értékben 
állítottak ki számlát a 2004. évben, melyet a rendelet értelmében a Parlament fizetés 
ellenében biztosít;

13. az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján, a költségvetési előírásokra is figyelemmel a 
finanszírozási rendszerben a következő módosításokat tartja szükségesnek:

a) a kérelmezési eljárás a rendeletben csak alapjaiban van szabályozva; a kérelmezők 
felesleges kiadásait elkerülendő az eljárást kétszintűre kellene kialakítani úgy, hogy 
először lehessen dönteni arról, hogy egy párt alapvetően eleget tesz-e a támogatás 
feltételeinek, majd egy második szinten döntenék el a támogatás mértékét;

b) a támogatás kifizetésének ritmusa nincs a kedvezményezett munkájához igazítva; úgy 
kellene változtatni, hogy a támogatás 80 %-a a finanszírozási megállapodás aláírását 
követően kerüljön kifizetésre, és a maradék kifizetése a költségvetési év lezárását 
követően a címzett számláinak benyújtása alapján történjen;

c) annak érdekében, hogy a költségvetési rendelet költségvetési irányelvei nagyobb 
mértékű pénzügyi tervezési biztonságot nyújtsanak a kedvezményezettek számára, az 
éves költségvetési javaslatok összeállításában résztvevő szerveknek — vagyis az 
Elnökségnek és a Költségvetési Bizottságnak — a jogalkotási időszak kezdetekor 
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többéves pénzügyi tervről kellene megállapodniuk, figyelembe véve mind a pártokra 
jutó alapösszeget (a teljes költségvetés 15%-a), mind a pártok európai parlamenti 
képviselői száma alapján járó kiegészítő összeget (a teljes költségvetés 85%-a), kellő 
rugalmassággal az új pártokra tekintettel; 

d) az európai politikai pártokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy hosszú távú 
finanszírozási terveket készítsenek; ezért szükséges, hogy saját forrásaiknak a 
kiadásokra előírt 25%-nyi önfinanszírozási részen túl fennmaradó részeit — különösen 
az adományokból és a tagdíjakból származókat — tartalékok képzésére használhassák;

e) a jelenlegi költségvetési felülvizsgálati eljárásnak vagy a rendelet módosításának egy 
korlátozott kivételre kellene törekednie, amely lehetővé tenné, hogy a költségvetési 
évre előirányzott támogatás 25%-át még a következő év első negyedében is fel lehessen 
használni;

f) a támogatás merev elosztása az öt támogatható kategória között, illetve a közöttük 
történő átcsoportosítás korlátozása nem felel meg az európai pártok igényeinek; a 
támogatási megállapodást tehát úgy kellene módosítani, hogy lehetővé váljon a 
támogatás jelentősebb részének a kategóriák közötti átcsoportosítása, azzal a feltétellel, 
hogy az eljárásban adminisztratív vonzata minimális marad;

g) ezen kívül lehetővé kellene tenni a pártok által előterjesztett éves munkaprogram 
rugalmasságát, hogy a pártok politikai munkájukban megfelelően tudjanak reagálni a 
váratlan eseményekre;

h) a finanszírozás hatékony lebonyolítása érdekében a pártok zárójelentésének 
benyújtására vonatkozó határidőt a következő év május 15-re kellene áthelyezni;

i) az európai politikai pártok európai demokráciában betöltött szerepének megerősítésére 
vonatkozó cél elérése érdekében, valamint a bővítéssel a politikai munkára nehezedő 
egyre növekvő igényekre tekintettel (fordítási, utazási költségek stb.) kívánatosnak 
tűnik a politikai pártok pénzügyi támogatásának megfelelő mértékű növelése;

14. szükségesnek tartaná a következő kérdések megvitatását az Európai Unió jövőjéről folytatott 
mérlegelési időszak során: 

a) milyen módon lehet támogatni európai politikai alapítványokat annak érdekében, hogy 
a politikai tájékoztatási és képzési munkák terén ki tudják egészíteni az európai 
politikai pártok munkáját? A Parlament felhívja a Bizottságot, hogy e tárgyban 
terjesszen elő javaslatokat;

b) Milyen módon lehet az európai pártok európai listáját az európai választásokra 
előterjeszteni az európai politikai közélet előmozdítása érdekében?

c) Milyen szerepet játszhatnak az európai politikai pártok európai témákról szóló 
népszavazásokon, az európai parlamenti választásokon és a Bizottság elnökének 
megválasztása során?

d) Milyen módon lehet segíteni és megerősíteni az európai politikai ifjúsági szervezetek 
és mozgalmak szerepét, ami létfontosságú a fiatal generáció körében az Európa-
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tudatosság kialakítása és az európai identitás formálása szempontjából? A Parlament 
javasolja egy, az érintett bizottságok, az európai politikai pártok és a politikai pártok 
ifjúsági szervezeteinek képviselőiből álló belső munkacsoport felállítását, amely egy 
éven belül jelentést tenne az Elnökségnek a politikai pártok ifjúsági szervezeteinek 
szerepéről és támogatásuk legjobb módjairól jelenleg és a jövőbeni alapokmányban.

°
°   °

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása az európai szintű 
politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(2007/0130(COD)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra 
(COM(2007)0364),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 191. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0202/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A6-0412/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri az Elnökséget, hogy vizsgálja meg, milyen módon adható három hónap átmeneti 
időszak az európai szintű politikai pártoknak, hogy újból megfelelő szintre hozzák 
tagságukat, ha az a pénzügyi év során a módosított szabályok által előírt minimális szint 
alá esett;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1524/2007/EK RENDELETE az európai szintű politikai 
pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet módosításáról

(2007. december 18.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 191. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően1,

mivel:

(1) A 2004/2003/EK rendelet1 12. cikke előírja, hogy az Európai Parlament jelentést tesz közzé 
a rendelet alkalmazásáról, adott esetben jelezve a finanszírozási rendszer esetleges 
módosításait is.

(2) 2006. március 23-i, az európai politikai pártokról szóló állásfoglalásában2 az Európai 
Parlament úgy ítélte meg, hogy a 2004/2003/EK rendelet a 2004-ben való hatályba lépése 
óta szerzett tapasztalatok tükrében számos ponton jobbításra szorul, és ennek elsőrendű célja 
e politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó alapítványok finanszírozásának javítása.

(3) Meg kell alkotni az európai szintű politikai alapítványok pénzügyi támogatására vonatkozó 
rendelkezéseket, mivel az európai szintű politikai pártokhoz kapcsolódó európai szintű
politikai alapítványok képesek lehetnek az európai szintű politikai pártok céljainak 
támogatására és alátámasztására különösen azáltal, hogy hozzájárulnak a közérdekű európai 
politikai kérdésekről és az európai integráció folyamatáról szóló vitához, ideértve 
katalizátori szerep betöltését is új elképzelések, elemzések és politikai lehetőségek 
tekintetében. Ezt a pénzügyi támogatást az Európai Unió általános költségvetésének 
„Parlament” elnevezésű szakaszából nyújtják ugyanúgy, ahogy az európai szintű politikai 
pártok esetében.

(4) Továbbra is fontos cél a polgárok lehető legszélesebb körű részvételének biztosítása az 
Európai Unió demokratikus életében. Ebben az összefüggésben az ifjúsági politikai 
szervezetek különleges szerepet játszhatnak a fiatalok között az Európai Unió politikai 
rendszere iránti érdeklődés felkeltésében és az arra vonatkozó konkrét ismeretek átadásában, 
előmozdítva a fiatalok részvételét az európai szintű demokratikus tevékenységekben.

(5) Az európai szintű politikai pártok finanszírozásához szükséges feltételek javítása érdekében, 
egyúttal a megfelelő hosszú távú pénzügyi tervezés biztosítására ösztönözve a pártokat, ki 
kell igazítani a társfinanszírozási minimum követelmény szintjét. Célszerű az európai szintű
politikai alapítványok tekintetében ugyanazt a társfinanszírozási követelményt előírni.

                                               
1 Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé) és a Tanács 2007. december 17-i határozata.
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(6) Az európai parlamenti választások európai jellegének erősítése és előmozdítása érdekében 
egyértelműen meg kell állapítani, hogy az Európai Unió általános költségvetéséből kapott 
előirányzatokat az európai szintű politikai pártok által az európai parlamenti választások 
keretében folytatott kampányok finanszírozásához is fel lehet használni, feltéve, hogy ez 
nem jelenti a nemzeti szintű politikai pártok vagy jelöltek közvetlen vagy közvetett 
finanszírozását. Az európai szintű politikai pártok az európai parlamenti választások 
keretében különösen annak érdekében tevékenykednek, hogy hangsúlyozzák e választások 
európai jellegét. A 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi döntéshez mellékelt, az Európai 
Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról 
szóló okmány 8. cikkének megfelelően az európai parlamenti választások költségeinek 
finanszírozását és korlátozását minden tagállamban nemzeti rendelkezések szabályozzák. A 
nemzeti jog vonatkozik a nemzeti választások és népszavazások költségeire is.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/2003/EK rendelet módosításai

A 2004/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1) A 2. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„4. „európai szintű politikai alapítvány”: valamely tagállamban jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet vagy szervezetek hálózata, amely valamely európai szintű

politikai párthoz kapcsolódik, és amely tevékenysége révén – az Európai Unió céljai 

és alapvető értékei keretében – támogatja és kiegészíti az európai szintű politikai párt 

céljait, különösen az alábbi feladatok ellátásával:

– – közérdekű európai politikai kérdésekről és az európai integráció folyamatáról 

szóló vita megfigyelése, elemzése és a vitához való hozzájárulás;

– – közérdekű európai politikai kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek, mint 

például szemináriumok, képzések, konferenciák és tanulmányok szervezése és 

támogatása az érdekelt felek részvételével, ideértve az ifjúsági szervezeteket és 

a civil társadalom más képviselőit is;

– a demokrácia előmozdítása érdekében hasonló szervezetekkel folytatott 

együttműködés;

– keret biztosítása a nemzeti politikai alapítványok, a tudományos élet képviseli 

és egyéb érdekelt felek európai szintű együttműködéséhez;
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5) „az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás”: az 

1605/2002/EK, Euratom rendelet* (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 108. 

cikkének (1) bekezdése értelmében folyósított támogatás.

__________
* A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (HL L 

248., 2002.9.16., 1. o.). Legutóbb az …/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L ...)

módosított rendelet.”;

2) A 3. cikkben az egyetlen bekezdés (1) bekezdésre változik, és a cikk az alábbi 

bekezdésekkel egészül ki:

"2. Az európai szintű politikai alapítványnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) az (1) bekezdés szerint elismert európai szintű politikai párthoz kell 

kapcsolódnia, amit a pártnak kell igazolnia;

b) jogi személyiséggel kell rendelkeznie azon tagállamban, amelyben a székhelye 

található. E jogi személyiség elkülönül annak az európai szintű politikai 

pártnak a jogi személyiségétől, amelyhez az alapítvány kapcsolódik;

c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja azon elveket, 

amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a szabadság, a demokrácia, az emberi 

jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiság 

elvét;

d) nem törekszik haszonszerzésre;

e) irányító testületének személyi összetétele földrajzi szempontból 

kiegyensúlyozott.

3) E rendelet keretein belül az európai szintű politikai pártok és alapítványok a nemzeti 

jogszabályokkal összhangban maguk határozzák meg kapcsolatuk részletes 

szabályait, beleértve a napi irányítás és a vezetési struktúra megfelelő mértékű

szétválasztását egyrészt az európai szintű politikai alapítvány, másrészt az azon 

európai szintű politikai párt között, amelyhez az alapítvány kapcsolódik.”;

                                               
 HL: Kérjük illessze be az 15725/07 dokumentum számát és közzétételi hivatkozását!
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3) A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) azok a dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a kérelmező megfelel a 2. és 

3. cikkben foglalt feltételeknek;”;

b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"4. Az európai szintű politikai alapítvány az Európai Unió általános 

költségvetéséből való finanszírozás iránti kérelmét kizárólag azon európai 

szintű politikai párton keresztül nyújthatja be, amelyhez kapcsolódik.

5. Az európai szintű politikai alapítványnak járó finanszírozás az alapítványnak 

egy európai szintű politikai párthoz való kapcsolódása alapján kerül 

megállapításra, a 10. cikk (1) bekezdésére figyelemmel. Az így megállapított 

támogatásra a 9. és 9a. cikk alkalmazandó.

6. Az európai szintű politikai alapítvány részére biztosított források csak a 2. cikk 

4. pontjával összhangban folytatott tevékenységének finanszírozásához 

használhatók fel. E források semmiképpen sem használhatók fel választási 

vagy népszavazási kampányok finanszírozására.

7. Az (1) és a (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az európai szintű politikai 

alapítványokra az Európai Unió általános költségvetéséből származó 

finanszírozás iránti kérelmek elbírálása során.”;

4) Az 5. cikk az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

"4. A (2) bekezdés megfelelően alkalmazandó az európai szintű politikai alapítványokra.

5. Ha az európai szintű politikai párt, amelyhez európai szintű politikai alapítvány 

kapcsolódik, elveszíti ezt a jogállását, az érintett európai szintű politikai alapítványt 

kizárják az e rendelet alapján biztosított finanszírozásból.

6. Ha az Európai Parlament úgy találja, hogy a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 

említett feltételek valamelyike már nem teljesül, az érintett európai szintű politikai 

alapítványt kizárják az e rendelet alapján biztosított finanszírozásból.”;

5) A 6., 7. és 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:



PE423.766 242/377 DV\779820HU.doc

HU

"6. cikk

A finanszírozáshoz kapcsolódó kötelezettségek

1. Az európai szintű politikai párt és az európai szintű politikai alapítvány:

a) évente közzéteszi bevételeit és kiadásait, valamint eszközeinek és forrásainak 

kimutatását;

b) megnevezi a finanszírozási forrásait, egy olyan lista elkészítésével, amely 

feltünteti adományozóit és az egyes adományozóktól kapott adományokat, 

kivéve az évente és adományozónként 500 EUR összeget meg nem haladó 

adományokat.

2. Az európai szintű politikai párt és az európai szintű politikai alapítvány nem fogad 

el:

a) névtelen adományokat;

b) az Európai Parlamentben működő politikai csoportok költségvetéséből 

származó adományokat;

c) olyan vállalkozástól származó adományokat, amely felett valamely hatóság 

közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhat 

tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az adott vállalkozásra irányadó 

szabályok alapján;

d) a (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül, évente és adományozónként 12 000 EUR 

összeget meghaladó adományt bármely természetes vagy – a c) pontban 

említett vállalkozáson kívüli – jogi személytől;

e) harmadik ország hatóságától származó adományokat, ideértve az olyan 

vállalkozásokat is, amelyek felett valamely hatóság közvetlen vagy közvetett 

módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése 

vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján.

3. Az európai szintű politikai párt tagjának minősülő nemzeti politikai pártoktól vagy 

európai szintű politikai párt természetes személy tagjától származó hozzájárulásokat 

az európai szintű politikai párt elfogadhat. Az európai szintű politikai párt részére 

nyújtott, nemzeti politikai pártoktól vagy természetes személyektől származó 
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hozzájárulások nem haladhatják meg az európai szintű politikai párt éves 

költségvetésének 40 %-át.

4. Az európai szintű politikai alapítvány tagjának minősülő nemzeti politikai 

alapítványoktól, valamint az európai szintű politikai pártoktól származó 

hozzájárulásokat az európai szintű politikai alapítvány elfogadhat. Ezek a 

hozzájárulások nem haladhatják meg az európai szintű politikai alapítvány éves 

költségvetésének 40 %-át, és nem származhatnak olyan forrásokból, amelyeket 

valamely európai szintű politikai párt e rendelet szerint az Európai Unió általános 

költségvetéséből kapott.

A bizonyítási teher az adott európai szintű politikai pártot terheli.

7. cikk

Finanszírozási tilalom

1. Európai szintű politikai párt részére az Európai Unió általános költségvetéséből vagy 

más forrásból biztosított finanszírozást nem lehet felhasználni más politikai párt, 

különösen nemzeti politikai párt vagy jelölt közvetlen vagy közvetett 

finanszírozására. Ezekre a nemzeti politikai pártokra és jelöltekre továbbra is a 

nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. Az európai szintű politikai alapítvány részére az Európai Unió általános 

költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozást nem lehet 

felhasználni sem európai, sem nemzeti szintű politikai párt, vagy jelölt, sem nemzeti 

szintű alapítvány közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

8. cikk

A kiadások jellege

A politikai alapítványok finanszírozására vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, az 

Európai Unió általános költségvetéséből e rendelettel összhangban kapott előirányzatokat 

csak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett politikai programban meghatározott 

célokkal közvetlenül kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani.

Ilyen kiadások többek között az igazgatási kiadások, valamint a technikai 

segítségnyújtással, értekezletekkel, kutatással, határokon átnyúló rendezvényekkel, 

tanulmányokkal, tájékoztatással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások.
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Az európai szintű politikai pártok kiadásaihoz tartozhatnak továbbá az európai szintű 

politikai pártok által a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján az európai parlamenti 

választások keretében folytatott kampányok finanszírozásával kapcsolatos kiadások. A 7. 

cikkel összhangban, ezen előirányzatok nem fordíthatók a nemzeti politikai pártok vagy 

jelöltek közvetlen vagy közvetett finanszírozására.

E kiadások nem fordíthatók népszavazási kampányok finanszírozására.

Összhangban azonban az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 

választójog alapján történő választásáról szóló okmány 8. cikkével, az európai parlamenti 

választások költségeinek finanszírozását és korlátozását az összes párt és jelölt számára 

minden tagállamban a nemzeti rendelkezések szabályozzák.”;

6) A 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az európai szintű politikai pártok és az európai szintű politikai alapítványok 

finanszírozására szolgáló előirányzatokat az éves költségvetési eljárás alapján 

határozzák meg, és a költségvetési rendelettel és végrehajtási rendelkezéseivel 

összhangban hajtják végre.

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokat az engedélyezésre jogosult 

tisztviselő határozza meg.

2. Az ingó és ingatlan vagyon értékelését és értékcsökkenési leírását a költségvetési 

rendelet 133. cikkében meghatározott, az intézményekre vonatkozó rendelkezésekkel 

összhangban hajtják végre.

3. Az e rendelet alapján nyújtott finanszírozás ellenőrzését a költségvetési rendelettel és 

végrehajtási rendelkezéseivel összhangban kell gyakorolni.

Az ellenőrzést külső és független könyvvizsgáló által végrehajtott éves tanúsítás 

alapján is elvégezik. E tanúsítást az adott pénzügyi év végétől számított hat hónapon 

belül megküldik az Európai Parlamentnek.”;

7) A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„9a. cikk

Átláthatóság
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Az Európai Parlament honlapján az erre létrehozott részben együttesen közzéteszi az 

alábbi dokumentumokat:

– éves jelentést és az egyes európai szintű politikai pártoknak, illetve európai szintű 

politikai alapítványoknak költségvetési évenként fizetett támogatások összegét 

tartalmazó táblázatot;

– az Európai Parlament e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről 

szóló jelentését a 12. cikkben említettekkel összhangban;

– e rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket.”;

8) A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az Európai Unió általános költségvetését terhelő finanszírozás mértéke nem 

haladhatja meg az európai szintű politikai párt vagy európai szintű politikai 

alapítvány támogatható költségeinek 85%-át. A bizonyítási teher az adott európai 

szintű politikai pártot terheli.”;

9) A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Értékelés

Az Európai Parlament 2011. február 15-ig jelentést tesz közzé e rendelet alkalmazásáról és 

a finanszírozott tevékenységekről. E jelentésben adott esetben jelzik a finanszírozási 

rendszer esetleges módosításait is.”.

2. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az e rendeletben megállapított rendelkezések az európai szintű politikai pártok részére a 2008-as 
pénzügyi évtől kezdődően folyósított támogatásokra alkalmazandók.

A 2008-as pénzügyi év során az európai szintű politikai alapítványok által a 2004/2003/EK rendelet 
4. cikke (4) bekezdése értelmében beadott támogatási kérelem kizárólag a 2008. szeptember 1. után 
esedékes, támogatható költségekre vonatkozhat.

Azok az európai szintű politikai pártok, amelyek 2008-ra vonatkozó támogatási kérelmüket 
megfelelően beadták, ...-ig  kiegészítő támogatási kérelmet nyújthatnak be az e rendeletben 

                                               
 E rendelet hatályba lépését követő három hónapon belül.
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módosított feltételek szerint, illetve támogatási kérelmet nyújthatnak be a politikai párthoz 
kapcsolódó európai szintű politikai alapítvány tekintetében. Az Európai Parlament megfelelő 
végrehajtási intézkedéseket fogad el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök az elnök
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Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetről (2007/0820(CNS)) - Jo 
Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács rendelettervezetére (14320/2007),

– tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2007)0364),

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk 
szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre2,

– tekintettel az EK-Szerződés 279. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0411/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság levelére 
(A6-0465/2007),

1. jóváhagyja a Tanács rendelettervezetét;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha az általa jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

                                               
1 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30. 1. o.) 

módosított rendelet.
2 HL L 297., 2003.11.15., 1. o.
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Az Európai Parlament 2007. október 11-i állásfoglalása az Európai Parlament összetételéről
(2007/2169(INI)) - Alain Lamassoure és Adrian Severin jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel 2007. július 11-i állásfoglalására a kormányközi konferencia (IGC) 
összehívásáról: az Európai Parlament véleménye (az EU-Szerződés 48. cikke)1,

– tekintettel az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló, 2004. október 29-i szerződés I-20. 
cikkének (2) bekezdésére és az e Szerződéshez csatolt 34. jegyzőkönyvre2,

– tekintettel a 2007. június 21–22-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire3,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződés módosításáról szóló szerződés (módosító szerződés) tervezete 1. cikkének 15. 
pontjára4,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0351/2007),

A. mivel a 2007. június 21–22-i Európai Tanács felkérte az Európai Parlamentet, hogy 2007 
októberéig nyújtson be – a 2004. évi kormányközi konferencián elfogadott 34. számú 
jegyzőkönyv alapján – saját kezdeményezésű határozattervezetet az Európai Parlament 
jövőbeli összetételéről,

B. mivel a 2009–2014. évi ciklusra a képviselői helyek elosztását jelenleg a 2005. április 25-i, 
a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának feltételeiről, 
valamint az Európai Unió alapító Szerződéseinek módosításairól szóló aktus 9. cikkének 
(2) bekezdése szabályozza,

C. mivel a módosító szerződés tervezete (új 9A. cikk) az Európai Unióról szóló Szerződés 
módosítását javasolja az Európai Parlament összetételének meghatározására vonatkozó új 
eljárás bevezetésével, és a képviselői helyek számát 750-ben maximálná, ezen belül pedig 
egy-egy tagállamnak legfeljebb 96 és legalább 6 helyet juttatna, a „csökkenő arányosság” 
elvének alkalmazásával,

D. mivel a csökkenő arányosság elvét a Szerződés nem határozza meg, ugyanakkor szükség 
van világos és objektív meghatározására annak érdekében, hogy irányt mutathasson az 
európai parlamenti mandátumok bármiféle újabb elosztásához,

E. mivel a csökkenő arányosság ezen állásfoglalásban meghatározott – az elsődleges jogban 
is megjelenő – elve támpontul fog szolgálni az illetékes hatóságok által az Európai 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0328.
2 HL C 310., 2004.12.16., 1. o.
3 11177/1/07 REV. 1.
4 CIG 1/1/07, 2007. október 5.
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Parlament összetételének meghatározása érdekében hozott döntés megfelelőségének 
vizsgálatához,

F. mivel ezen elv bármiféle megsértése Bíróság általi szankcionálást is kiválthat,

G. mivel jelen körülmények között lényeges annak elérése, hogy egyetlen tagállam sem 
szenvedjen hátrányt a képviselői helyek számának – a legutóbbi bővítésből eredő 
csökkentéshez képest megvalósuló – további csökkentése miatt,

H. mivel a jelenlegi szakaszban nincs szükség további, megjósolhatatlan bővítések hatásának 
figyelembe vételére, amelyeknek következményeit a megfelelő csatlakozási aktusokban 
lehet majd kellőképpen – a legutóbbi bővítéshez hasonló módon, a 750 helyben 
megszabott maximum ideiglenes felfüggesztése révén – tekintetbe venni,

I. mivel egy érthető, követhető és átlátható rendszernek a tagállamok lakosságának számában 
bekövetkező változások követésére is alkalmazhatónak kell lennie, újabb érdemi 
tárgyalások nélkül,

J. mivel a népképviselet demokratikus legitimációjának erősítése érdekében az Európai 
Parlament helyeinek elosztását szolgáló igazságos, követhető és állandó rendszerre van 
szükség, és ez alapfeltétele annak, hogy az Európai Parlament szerepet játszhasson és 
közreműködhessen az európai véleményformálási és jogalkotási folyamatban,

K. mivel az európai parlamenti helyek jelenlegi száma tükrében megfelelőnek és 
indokolhatónak tűnik, hogy a 2009-ben megválasztandó Parlament helyeinek száma 
átmenetet képezzen a jelenlegi helyzetből és egy szilárdabb, a csökkenő arányosságon 
alapuló rendszerből következő helyzetbe,

1. osztja az Európai Tanács azon szándékát, hogy már most olyan politikai megegyezést 
kíván elérni, amely lehetővé tenné az Európai Parlament összetételének az új Szerződés 
betűje és szelleme szerinti módosítását, s hogy e megegyezést az új Szerződés hatályba 
lépését követően azonnal, a 2009. évi európai parlamenti választások előtt megfelelő 
időpontban formába is kívánja önteni;

2. úgy ítéli meg, hogy az Európai Parlament új – a demográfiai adottságoknak jobban 
megfelelő és az uniós polgárságot jobban tükröző – összetételének meghatározása erősíteni 
fogja az Európai Parlament demokratikus legitimitását abban az időszakban, amikor az új 
Szerződés által reá ruházott kiterjedtebb hatásköröket kell majd gyakorolnia;

3. megállapítja, hogy az Európai Parlament Bulgária és Románia csatlakozási aktusában 
előírt összetételét mindenképpen és haladéktalanul módosítani kell a módosító szerződés 
hatálybalépését követően;

4. megállapítja, hogy a módosító szerződés tervezetében az Európai Unióról szóló szerződés 
9A. cikke 750-ben szabja meg a felső határt, a legnépesebb tagállam esetében legfeljebb 
96, a legkevésbé népes tagállam esetében legkevesebb 6 helyet írva elő, s az uniós 
polgárok képviseleti elveként bevezeti a csökkenő arányosságot, amelyet ugyanakkor nem 
határoz meg pontosabban;

5. megállapítja, hogy a fent említett 9A. cikk keretében összeegyeztethető egymással a 
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hatékonyság elve – a képviselők számának a törvényhozó gyűlés szerepével még 
összeegyeztethető szinten tartása –, a pluralitás elve – minden egyes tagállam számára 
fennáll a lehetőség, hogy politikai palettájának főbb irányzatait, vagyis mind a többséget, 
mind a kisebbséget képviselethez juttassa –, továbbá a szolidaritás elve, amelynek 
köszönhetően a népesebb tagállamok elfogadják alulreprezentáltságukat a kevésbé népes 
tagállamok jobb képviselete érdekében;

6. úgy ítéli meg, hogy a csökkenő arányosság elve azt jelenti, hogy az egyes tagállamok 
lakosságának száma és a nekik jutó képviselői helyek száma közötti arány lakosságuk 
számának függvényében változik, oly módon, hogy egy népesebb tagállam mindegyik 
képviselője több polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes tagállam egy-egy képviselője és 
viszont, de azt is, hogy egyetlen kevésbé népes tagállamnak sem lehet több képviselői 
helye, mint egy népesebb tagállamnak;

7. hangsúlyozza – mivel jelenleg a tagállamok között az állampolgárság fogalma nem kellően 
összehangolt –, hogy a tagállamok népességével kapcsolatban az Európai Unió Statisztikai 
Hivatala (Eurostat) által megadott számokra kell hivatkozni, amelyeket az Európai Unió 
Tanácsa is felhasznál, amikor minősített többségi határozathozatal esetében ellenőriznie 
kell az Unió teljes népességének százalékos arányait;

8. célszerűnek tartja, hogy az európai integrációs folyamat jelenlegi szakaszában a Bulgária 
és Románia csatlakozási okmánya által a tagállamoknak juttatott képviselői helyekkel 
összehasonlítva egy tagállam esetében se javasolja a képviselői helyek számának 
csökkentését, a legnépesebb tagállam, Németország helyeinek 99-ről 96-ra való 
csökkentése kivételével, amely a módosító szerződés kidolgozására vonatkozó 
megbízásból adódódik;

9. úgy ítéli meg egyébként, hogy a jelenlegi körülmények között az Európai Parlamenten 
belüli helyek számát és ezáltal az európai polgárok EU-n belüli képviseletét nem kellene 
már előre az olyan jövőbeni bővítések alapján csökkenteni, amelyek időpontja még nem 
határozható meg;

10. következésképpen azt javasolja, hogy a jövőbeli Európai Parlament képviselői helyeinek 
elosztásakor 750 helyet vegyenek alapul, és úgy véli, hogy a jövőbeli csatlakozások a 
mindenkori választási időszak végéig e maximum átmeneti túllépését eredményezhetik –
mint ahogyan ez Bulgária és Románia esetében is történt –, majd a bővítést követő európai 
parlamenti választások alkalmával kerüljön sor a képviselői helyek elosztásának átfogó 
felülvizsgálatára;

11. emlékeztet arra, hogy a csökkenő arányosság ezen állásfoglalásban meghatározott elvének 
megsértése a jövőben Bíróság általi szankciót vonhat maga után, miután az Európai 
Parlament összetételét meghatározó aktus olyan származtatott jogi aktussá válik, amelynek 
tiszteletben kell tartania a Szerződésben lefektetett korlátokat és elveket;

12. felkéri a kormányközi konferenciát, hogy a módosító szerződésben foglalt, az Európai 
Unióról szóló szerződés 9A. cikkének (2) bekezdéséről szóló nyilatkozatába – amely a 
konferencia záróokmányához csatolandó – foglalja bele az 1. mellékletben szereplő, az 
Európai Parlament összetételét megállapító európai tanácsi határozattervezetet azzal a 
feltétellel, hogy hivatalos elfogadására a fent említett 9A. cikk (2) bekezdésében foglalt 
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eljárással összhangban kerül sor közvetlenül a módosító szerződés hatálybalépése után; a 
maga részéről vállalja, hogy késlekedés nélkül cselekedni fog, amint hatályba lép a 
módosító szerződés; felkéri az Európai Tanácsot, amint hatályba lép a módosító szerződés, 
annak rendelkezéseivel összhangban léptesse életbe a fent említett nyilatkozatot annak 
érdekében, hogy a tagállamok időben meghozhassák a szükséges nemzeti intézkedéseket a 
2009–2014 közötti parlamenti ciklusra vonatkozó európai parlamenti választások 
megszervezéséhez;

13. ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Tanács fent említett határozattervezete 3. cikkének 
tervezett felülvizsgálatát használják ki azon technikai és politikai lehetőség 
tanulmányozására, hogy a lakosságnak az Eurostat által évenként megállapított száma 
helyett az uniós polgárok számát vegyék figyelembe; ennek érdekében felkéri a 
kormányközi konferencián résztvevő képviselőit, hogy továbbítsák a konferencia részére 
az átmeneti rendelkezésekről szóló 10. sz. jegyzőkönyvtervezet 2. cikkét érintő 
nyilatkozattervezetet (I. cím: Az Európai Parlamentre vonatkozó rendelkezések), amely a 
2. mellékletben található, és felszólítja a konferenciát, hogy záróokmányához csatolja e 
nyilatkozatot;

14. felhívja a figyelmet a helyek csökkenő arányosság elve szerinti elosztása és az uniós 
intézményekre vonatkozó átfogó reformcsomag között fennálló politikai összefüggésre, 
különös tekintettel a kettős többség elvére, amely a Tanácson belüli többség meghatározása 
(a módosító szerződés tervezetében az Európai Unióról szóló szerződés 9C. cikkének (4) 
bekezdése) és a Bizottság összetételére (a fent említett szerződés 9D. cikkének (5) 
bekezdése), továbbá hangsúlyozza, hogy a fenti csomagnak koherensnek kell lennie, 
miközben el kell ismernie mindegyik intézmény sajátos jogi természetét; elismeri, hogy 
míg a tanácsi többségi szavazásra, valamint a Bizottság összetételére vonatkozó reformnak 
csak 2014-ben kell hatályba lépnie, addig az európai parlamenti helyek új elosztásának 
2009-től hatályosnak kell lennie; fenntartja azonban a jogot arra, hogy az uniós 
intézmények módosító szerződésben foglalt reformjának fényében, összhangban az 
Európai Unióról szóló szerződés fent említett 9A. cikkével megvizsgálja az európai 
parlamenti helyek elosztásáról szóló európai tanácsi határozattal való egyetértését;

15. tudatában van annak, hogy az Európai Parlament javasolt összetétele a módosító 
szerződéstervezet előírásainak objektív alkalmazását jelenti, ugyanakkor a jövőben 
erőfeszítésekre lesz szükség a hosszabb távon – nevezetesen a jövőbeli csatlakozások 
alkalmával – jelentkező új kihívásokkal való szembenézés érdekében; véleménye szerint 
egy ilyen jövőbeni reform során mindenképpen elő kell irányozni a történelmi okokkal 
magyarázható esetleges jelenlegi egyenlőtlenségek kiigazítását is;

16. javasolja az Európai Tanácsnak, hogy az Európai Parlamenttel közösen, minden egyes új 
európai parlamenti választás előtt megfelelő időpontban vizsgálja meg a népességi 
adatokat, és azokat számolási kiindulópontként rögzítse;

17. ebben a tekintetben javasolja annak a lehetőségnek a tanulmányozását, hogy az európai 
képviselők egy részének megválasztására nemzetek feletti listákon kerüljön sor; úgy ítéli 
meg, hogy a választási vita ezzel valódi európai jelleget kapna, különösen mivel az európai 
szintű politikai pártok központi szerephez jutnának;

18. megerősíti, hogy ez a javaslat szorosan kapcsolódik a módosító szerződés 
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hatálybalépéséhez; úgy ítéli meg, hogy amennyiben a módosító szerződés ratifikálását a 
2009-es európai parlamenti választások előtt nem lehet sikeresen lezárni, a parlamenti 
helyek meglévő szerződések szerinti elosztásának továbbra is érvényben kellene maradnia;

19. felkéri elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és Alkotmányügyi Bizottsága említett 
jelentését a kormányközi konferenciának, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.
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1. MELLÉKLET
Az Európai Tanács határozattervezete az Európai Parlament összetételének megállapításáról

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az EU-Szerződés 9A. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1) Minél előbb el kell fogadni az EU-Szerződés 9A. cikke (2) bekezdésének második 
albekezdésében előírt határozatot, hogy a tagállamok meg tudják hozni azokat a belső 
rendelkezéseket, amelyek a 2009-2014-es parlamenti ciklusra vonatkozó európai parlamenti 
választások megszervezéséhez szükségesek.

(2) E határozatnak tiszteletben kell tartania ugyanezen cikk (2) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott feltételeket, vagyis az Unió polgárait képviselők összlétszáma nem haladhatja meg a 
hétszázötven képviselőt, és e képviselet a csökkenő arányosság biztosításával történik, 
tagállamonként legalább hat képviselői hely biztosítása mellett, de egyetlen tagállam sem kaphat 
kilencvenhatnál több képviselői helyet.

(3) Ebben a szakaszban helyesebb nem számolni a lehetséges későbbi bővítések hatásaival, amelyek 
a vonatkozó csatlakozási okmányok nyomán a hétszázötven fős felső határ átmeneti túllépésével 
járhatnak, amint az Bulgária és Románia uniós csatlakozásakor is történt, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződés 9A. cikkében foglalt csökkenő arányosság elve a 
következőképpen alkalmazandó:

– a szerződésben meghatározott alsó és felső határértékeket teljes mértékben fel kell használni 
annak érdekében, hogy az európai parlamenti helyek számszerű elosztása a lehető legközelebb 
legyen a tagállamok népességének megoszlásához;

– minél nagyobb egy tagállam népessége, annál több európai parlamenti helyre jogosult;

– minél nagyobb egy tagállam népessége, annál nagyobb számú lakosát képviseli egy-egy európai 
parlamenti képviselője.

2. cikk
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Az 1. cikk alkalmazásában az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők 
száma a 2009–2014-es parlamenti ciklus elejétől kezdődő hatállyal:

Belgium 22
Bulgária 18
Cseh Köztársaság 22
Dánia 13
Németország 96
Észtország   6
Görögország 22
Spanyolország 54
Franciaország 74
Írország 12
Olaszország 72
Ciprus   6
Lettország   9
Litvánia 12
Luxembourg   6
Magyarország 22
Málta   6
Hollandia 26
Ausztria 19
Lengyelország 51
Portugália 22
Románia 33
Szlovénia   8
Szlovákia 13
Finnország 13
Svédország 20
Egyesült Királyság 73

3. cikk

E határozatot megfelelő időben, a 2014–2019-es parlamenti ciklus kezdete előtt felül kell vizsgálni 
egy olyan rendszer megállapítása céljából, amely segítségével a jövőben minden egyes európai 
parlamenti választás előtt objektív módon lehet elosztani a képviselői helyeket a tagállamok között, 
az 1. cikkben meghatározott csökkenő arányosság elve alapján, figyelembe véve a tagállamok 
számának esetleges növekedését, valamint a körültekintően megállapított demográfiai változásokat.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, ...-án 

az Európai Tanács részéről
az elnök
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2. MELLÉKLET
Nyilatkozattervezet az átmeneti intézkedésekről szóló 10. számú jegyzőkönyvhöz (I. cím: az Európai 

Parlamentre vonatkozó rendelkezések)

Az Európai Parlament összetételét a 2009–2014-es parlamenti ciklusra megállapító európai tanácsi 
határozat sérelme nélkül, a konferencia felkéri a Parlamentet, hogy készítsen képviselőinek 
közvetlen és általános választójog alapján történő választására irányuló javaslatot az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 190. cikke (1) bekezdésének megfelelően, amely az Európai Unióról 
szóló szerződés 9A. cikkének (2) bekezdésében megállapított „polgárok” fogalmát pontosabban 
határozza meg. E javaslatot a következő, 2014. évi választások előtt megfelelő időben kell 
elkészíteni.
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Az Európai Parlament 2007. szeptember 26-i jogalkotási állásfoglalása az 1993. december 6-i 
93/109/EK tanácsi irányelvnek az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti 
választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (2006/0277(CNS)) - Andrew 
Duff jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0791),

– tekintettel a Bizottság közleményére (COM(2006)0790)1,

– tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján 
történő megválasztásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmányra2,

– tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk 
szabályairól szóló 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendeletre3,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 39. cikkére4,

– tekintettel az EK-Szerződés 19. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0066/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0267/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-
Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen 
kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, és a 
Bizottságnak.

                                               
1 A 2004. évi európai választások – A Bizottság jelentése az Európai Unió polgárainak részvételéről a 

lakóhelyük szerinti tagállamban (93/109/EK irányelv) és a választási rendelkezésekről (a 2002/772/EK, 
Euratom határozattal módosított 76/787/EGK határozat).

2 HL L 278., 1976.10.8., 5. o.
3 HL L 297., 2003.11.15., 1. o.
4 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) Tekintettel az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós 
polgárok aktív és passzív választójogának az 
európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 93/109/EK tanácsi 
irányelvnek a 2004-es választásokra történő 
alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre, e 
rendelkezések némelyikét módosítani kell.

(1) Tekintettel az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós 
polgárok aktív és passzív választójogának az 
európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 93/109/EK tanácsi 
irányelvnek a 2004-es választásokra történő 
alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre, az 
irányelv egyes rendelkezéseit módosítani 
kell. Az uniós polgárság ugyanazokat a 
jogokat garantálja minden uniós polgár 
számára, függetlenül attól, hogy az 
Unióban vagy pedig harmadik országban 
születtek vagy élnek-e. A közösségi 
intézményeknek ennélfogva éberen kell 
ügyelniük, hogy az állampolgárságuk 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 
lakóhellyel rendelkező uniós polgárok 
gyakorolhassák jogaikat az európai 
parlamenti választásokon. 

Módosítás: 2
(1A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) A személyeknek az Unió belső 
határain belüli egyre növekvő mobilitása 
még szükségesebbé teszi a teljes 
mértékben hordozható demokratikus 
jogok biztosítását mind az európai 
parlamenti, mind a helyhatósági 
választásokon, továbbá annak biztosítását, 
hogy a polgárok nem veszítik el 
demokratikus jogaikat azért, mert az 
anyaországuktól eltérő tagállamban 
élnek.

Módosítás: 3
(2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(2a) Az utóbbi tilalom túllép azon, ami 
annak biztosításához szükséges, hogy az 
Unió polgárait ne érje megkülönböztetés 
állampolgárságuk alapján a 
választhatóság tekintetében. A 
tagállamokra kellene bízni annak 
eldöntését, hogy – ugyanazon választás 
tekintetében – engedélyezik-e a 
jelöltállítást több államban, és a politikai 
pártokra kellene bízni, hogy az ilyen 
többszöri jelöltségeket támogatják-e.

Módosítás: 4
(2B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2b) Az Európai Parlament képviselőinek 
közvetlen általános választásokon történő 
választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i 
okmány értelmében választási jogra 
nemzeti rendelkezések vonatkoznak, ha az 
elsődleges jog másként nem rendelkezik; 
márpedig az elsődleges jog a többszöri 
szavazást kifejezetten tiltja, de a többszöri 
jelöltségről nem rendelkezik.
––––––
1 HL L 278., 1976.10.8., 5. o. A legutóbb a 
2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal 
módosított okmány (HL L 283., 2002.10.21., 
1. o.).

Módosítás: 5
(3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3a) A jelöltségből való kizárás kötelező 
elismerése a lakóhely szerinti tagállam 
által járulékos feltétele a passzív 
választójog gyakorlásának, és az nem 
következik az EK-Szerződés 19. cikke (2) 
bekezdésének tartalmából vagy 
szelleméből. A lakóhely szerinti 
tagállamra kellene bízni annak eldöntését, 
hogy egy személy megfosztható lenne-e 
passzív választójogtól az említett tagállam 
nemzeti joga szerint ugyanolyan 
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körülmények között és ugyanolyan 
módon, illetve hogy saját részéről 
elismeri-e a származás szerinti 
tagállamban alkalmazandó kizárást.

Módosítás: 6
(3B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3b) A Tanács nem léphet túl az 
elsődleges jog rendelkezéseinek 
szándékán, és a 93/109/EK irányelvnek az 
EK-Szerződés 19. cikk (2) bekezdése 
értelmében vett „részletes szabályainak” 
arra kell korlátozódniuk, ami a két érintett 
jog – vagyis az aktív és a passzív 
választójog a saját államtól eltérő 
államban való gyakorlása –
érvényesüléshez szigorúan szükséges. 
Továbbá a Tanács nem vezethet be az 
említett jogok gyakorlásához a lakóhely 
szerinti állam jogában előírtaktól eltérő 
vagy azokon túlmenő feltételeket.

Módosítás: 7
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

Ezért el kell törölni a jelöltek ezen igazolás 
bemutatására irányuló kötelezettségét, és 
azt egy erre a célra szolgáló kijelentéssel 
kell helyettesíteni a jelöltek hivatalos 
nyilatkozatában.

Ezért el kell törölni a jelöltek ezen igazolás 
bemutatására irányuló kötelezettségét, és 
azt egy erre a célra szolgáló választható
kijelentéssel kell helyettesíteni a jelöltek 
hivatalos nyilatkozatában.

Módosítás: 8
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Elő kell írni a lakóhely szerinti 
tagállamok számára, hogy e nyilatkozatról 
tájékoztassák a származás szerinti 
tagállamot az arról való megbizonyosodás 
céljából, hogy a jelöltet valóban nem 
fosztották meg passzív választójoguktól a 
származásuk szerinti tagállamban.

törölve
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Módosítás: 9
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) Következésképpen el kell törölni az 
információcserét, fenntartva a 
választópolgár vagy a jelölt
nyilatkozattételi kötelezettségét arról, hogy 
szavazati jogát illetve jelöltként való 
indulási jogát kizárólag a lakóhely szerinti 
tagállamban gyakorolja.

(9) Következésképpen el kell törölni az 
információcserét, fenntartva a 
választópolgár nyilatkozattételi 
kötelezettségét arról, hogy szavazati jogát 
kizárólag a lakóhely szerinti tagállamban 
gyakorolja.

Módosítás: 10
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) Ezen túlmenően a kétszeri szavazás, 
jelöltként való kétszeres indulás 
elkerülésére, valamint az aktív vagy 
passzív választási jog gyakorlásának 
elkerülésére, amennyiben e jogoktól az 
állampolgárt megfosztották, a lakóhely 
szerinti tagállamoknak kellene megtenni a 
szükséges lépéseket az irányelvben előírt e 
kötelezettségek megsértésének megfelelő 
szankcionálása céljából.

(10) Ezen túlmenően a lakóhely szerinti 
tagállamoknak kellene megtenni a 
szükséges lépéseket az irányelvben előírt, 
az Unió polgárai által tett hivatalos 
nyilatkozatok pontatlanságának megfelelő 
szankcionálása céljából.

Módosítás: 11
(10A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(10a) A tagállamok a 93/109/EK irányelv 
12. cikke értelmében kötelesek minden 
egyes európai parlamenti választást 
megelőzően teljes körűen tájékoztatni az 
uniós polgárokat aktív és passzív 
választójogukról; az Európai 
Parlamentnek, a Bizottságnak, az európai 
és a nemzeti szintű politikai pártoknak 
támogatnia kell a tagállamokat a legjobb 
gyakorlat megválasztása és a 
választásokon való részvétel arányának 
javítása érdekében.

Módosítás: 12
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS



DV\779820HU.doc 261/377 PE423.766

HU

(11) A módosított irányelvnek a 2009-es 
európai parlamenti választások során való 
alkalmazásáról szóló jelentés elkészítése 
során a Bizottságnak – a tagállamok által 
nyújtott információk alapján – az elemzést 
elsősorban a tagállamok által a választások 
után az esetleges egynél többszöri 
szavazás, illetve egynél több helyen 
történő jelölés előfordulásáról elvégzett 
ellenőrzésekre kell alapoznia.

(11) A módosított irányelvnek a 2009-es 
európai parlamenti választások során való 
alkalmazásáról szóló jelentés elkészítése 
során a Bizottságnak – a tagállamok által 
nyújtott információk alapján – az elemzést 
elsősorban a tagállamok által a választások 
után az esetleges egynél többszöri szavazás 
előfordulásáról elvégzett ellenőrzésekre 
kell alapoznia.

Módosítás: 13
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) Egy minden szavazatra és minden 
jelölésre kiterjedő rendszeres ellenőrzés 
nem volna arányos a feltárt problémákkal, 
és kérdések merülnének fel annak 
megvalósíthatóságával kapcsolatban, mivel 
a tagállamok nem alkalmaznak egységes 
elektronikus módszereket a szavazók és a 
jelöltek tényleges részvételére vonatkozó 
adatok rögzítésére és tárolására;
ennélfogva a tagállamoknak ezeket az 
ellenőrzéseket kizárólag azokra a 
helyzetekre kell összpontosítaniuk, 
amelyekben az egynél többszöri szavazás, 
illetve egynél több helyen történő jelölés
valószínűsége nagyobb.

(12) Egy minden szavazatra kiterjedő 
rendszeres ellenőrzés nem volna arányos a 
feltárt problémákkal, és kérdések 
merülnének fel megvalósíthatóságával
kapcsolatban, mivel a tagállamok nem 
alkalmaznak egységes elektronikus 
módszereket a szavazók tényleges 
részvételére vonatkozó adatok rögzítésére 
és tárolására; ennélfogva a tagállamoknak 
ezeket az ellenőrzéseket kizárólag azokra a 
helyzetekre kell összpontosítaniuk, 
amelyekben az egynél többszöri szavazás 
valószínűsége nagyobb,

Módosítás: 14
1. CIKK 1A. PONT (új)

3. cikk (93/109/EK irányelv)

1a. A 3. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„3. cikk
Minden olyan személy, aki a referencia-
időpontban:

a) a Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése 
szerint uniós polgár;
b) nem állampolgára a lakóhelye szerint 
tagállamnak, de az aktív és passzív 
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választójog tekintetében teljesíti 
mindazokat a feltételeket, amelyeket az 
adott állam joga saját állampolgárai 
számára előír, 

jogosult arra, hogy a lakóhelye szerinti 
tagállamban az európai parlamenti 
választásokon választó és választható 
legyen, kivéve ha e jogok gyakorlásából az 
6. és 7. cikk szerint a lakóhely szerinti 
tagállam kizárta.
Ha a lakóhely szerinti tagállam 
állampolgárai csak akkor választhatók, ha 
már egy meghatározott minimális 
időtartamon keresztül állampolgársággal 
rendelkeztek, azokat az uniós polgárokat, 
akik ugyanennyi ideje már állampolgárai 
valamely tagállamnak, úgy kell tekinteni, 
mint akik ezt a feltételt teljesítik.”

Módosítás: 15
1. CIKK 1B) PONT (új)

4. cikk (2) bekezdés (93/109/EK irányelv)

1b. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A közösségi választópolgárok több 
tagállamban is indulhatnak egyazon 
választáson, ha a lakóhely szerinti 
tagállam joga nem zárja ki ennek 
lehetőségét állampolgárai esetében, illetve 
ha a közösségi választópolgár teljesíti a 
passzív választójognak a másik érintett 
tagállam joga szerinti feltételeit.”

Módosítás: 16
1. CIKK 2. PONT -A) PONT (új)

6. cikk (1) bekezdés (93/109/EK irányelv)

-a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A lakóhely szerinti tagállam 
előírhatja, hogy az Unió azon polgárait, 
akiket egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi 
határozat útján megfosztottak származás 
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szerinti tagállamuk joga szerint a passzív 
választójogtól, ki kell zárni az említett jog 
lakóhely szerinti tagállamban való 
gyakorlásából az Európai Parlament 
választásai során, ha őket e jogtól a 
lakóhely szerinti tagállam nemzeti joga 
szerint ugyanazon jogi tény miatt 
ugyanolyan módon megfosztották volna.”

Módosítás: 17
1. CIKK 2. PONT A) PONT

6. cikk (2) bekezdés (93/109/EK irányelv)

(2) A lakóhely szerinti tagállam ellenőrzi, 
hogy azokat az uniós polgárokat, akik 
kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy 
passzív választójogukkal élni kívánnak, 
nem fosztották-e meg ettől a joguktól 
valamely egyedi büntetőjogi vagy polgári 
jogi határozat által a származásuk szerinti 
tagállamban.

(2) A lakóhely szerinti tagállam 
ellenőrizheti, hogy azokat az uniós 
polgárokat, akik kifejezésre juttatták 
óhajukat, miszerint passzív
választójogukkal élni kívánnak, nem 
fosztották-e meg ettől a joguktól valamely 
egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi 
határozat által a származásuk szerinti
tagállamban.

Módosítás: 18
1. CIKK 2. PONT B) PONT

6. cikk (3) bekezdés (93/109/EK irányelv)

(3) Az (2) bekezdés végrehajtása céljából a 
lakóhely szerinti tagállam értesíti a 
származás szerinti tagállamot a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatról. 
Ennek érdekében a származás szerinti 
tagállam megfelelő formában és időben 
tájékoztatást nyújt a szükséges és rendes 
körülmények között rendelkezésre álló 
adatokról; ez a tájékoztatás csak olyan 
adatokra terjedhet ki, amelyek e cikk 
végrehajtásához szigorúan szükségesek, és 
ezek az adatok csak erre a célra 
használhatók fel. Ha a nyújtott adatok a 
nyilatkozat tartalmát kétségessé teszik, a 
lakóhely szerinti tagállam megteszi a 
megfelelő lépéseket annak érdekében, 
hogy az érintett személynek a választáson 
jelöltként való indulását megakadályozza.

(3) Az (2) bekezdés végrehajtása céljából a 
lakóhely szerinti tagállam értesítheti a 
származás szerinti tagállamot a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatról. 
Ennek érdekében a származás szerinti 
tagállam megfelelő formában és időben 
tájékoztatást nyújt a szükséges és rendes 
körülmények között rendelkezésre álló 
adatokról; ez a tájékoztatás csak olyan 
adatokra terjedhet ki, amelyek e cikk 
végrehajtásához szigorúan szükségesek, és 
ezek az adatok csak erre a célra 
használhatók fel.
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Módosítás: 19
1. CIKK 2A) PONT (új)

7. cikk (93/109/EK irányelv)

2a. A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„7. cikk
(1) A lakóhely szerinti tagállam előírhatja, 
hogy az Unió azon polgárait, akiket egyedi 
büntetőjogi vagy polgári jogi határozat 
útján megfosztottak származás szerinti 
tagállamuk joga szerint az aktív 
választójogtól, ki kell zárni az említett jog 
lakóhely szerinti tagállamban való 
gyakorlásából az Európai Parlament 
választásai során, ha őket e jogtól a 
lakóhely szerinti tagállam nemzeti joga 
szerint ugyanazon jogi tény miatt 
ugyanolyan módon megfosztották volna.”
(2) Az (1) bekezdés végrehajtása céljából a 
lakóhely szerinti tagállam értesítheti a 
származás szerinti tagállamot a 9. cikk (2) 
bekezdésében említett nyilatkozatról. 
Ennek érdekében a származás szerinti 
tagállam megfelelő formában és időben 
tájékoztatást nyújt a szükséges és rendes 
körülmények között rendelkezésre álló 
adatokról; ez a tájékoztatás csak olyan 
adatokra terjedhet ki, amelyek e cikk 
végrehajtásához szigorúan szükségesek, 
és ezek az adatok csak erre a célra 
használhatók fel.
(3) A származás szerinti tagállam kellő 
időben és a megfelelő formában az e cikk 
végrehajtásához szükséges minden 
információt továbbíthat a lakóhely szerinti 
tagállamnak.”

Módosítás: 20
1. CIKK 3. PONT -A) PONT (új)

10. cikk (1) bekezdés b) pont (93/109/EK irányelv)
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-a) Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) adott esetben egy másik tagállamban 
indul az európai parlamenti 
választásokon, és”

Módosítás: 21
1. CIKK 3. PONT A) PONT

10. cikk (1) bekezdés d) pont (93/109/EK irányelv)

d) hogy a származás szerinti tagállamban 
nem fosztották meg passzív 
választójogától.

törölve

Módosítás: 22
1. CIKK 3. PONT C) PONT

10. cikk (3) bekezdés (93/109/EK irányelv)

c) a (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre 
változik

c) a (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre 
változik és az alábbiak szerint módosul:
„A lakóhely szerinti tagállam a passzív 
választójoggal rendelkező közösségi 
polgártól érvényes személyazonosító 
okmány bemutatását szintén 
megkövetelheti. Megkövetelheti továbbá, 
hogy jelölje meg azt az időpontot, amelytől 
kezdődően valamely másik tagállam 
állampolgára, illetve hogy megfosztották-e 
a származás szerinti tagállamban passzív 
választójogától.”

Módosítás: 23
1. CIKK 4. PONT

13. cikk (1) bekezdés (93/109/EK irányelv)

(1) A lakóhely szerinti tagállam megtesz 
minden szükséges lépést annak 
biztosítására, hogy a 9. cikk (2) 
bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatokban 
szereplő helytelen adatok miatt, amelyek 
az irányelvben meghatározott 
kötelezettségek megsértését eredményezik,

(1) A lakóhely szerinti tagállam megtesz 
minden szükséges lépést annak 
biztosítására, hogy a 9. cikk (2) 
bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatokban 
szereplő helytelen adatok miatt tényleges, 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
lehessen kiróni.
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tényleges, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat lehessen kiróni.
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5. Részvételi demokrácia
A. Civil társadalom
- Az Európai Parlament 2009. január 13-i állásfoglalása a civil társadalmi 

párbeszéd fejlesztésének távlatairól a Lisszaboni Szerződés alapján 
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Az Európai Parlament 2009. január 13-i állásfoglalása a civil társadalmi párbeszéd 
fejlesztésének távlatairól a Lisszaboni Szerződés alapján (2008/2067(INI)) - Genowefa 
Grabowska jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
módosításáról szóló Lisszaboni Szerződésre, amelyet 2007. december 13-án írták alá 
Lisszabonban1,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására2,

– tekintettel a jelenlegi parlamenti ciklus során elfogadott, a civil társadalommal foglalkozó 
különböző állásfoglalásaira,

– tekintettel a civil társadalmi szervezetek képviselőivel 2008. június 3-án tartott workshopra,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0475/2008),

A. mivel a demokratikus és polgárokhoz közeli Európai Unió feltétele, hogy az európai uniós 
intézmények és a tagállamok szorosan együttműködjenek a civil társadalommal európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt,

B. mivel az európai uniós, nemzeti, regionális és helyi szervezeteknek a polgárokkal és a civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott párbeszéd és együttműködés iránti nyitottsága minden 
szinten szerepvállalásuk előfeltételének számít a jogalkotás és a kormányzás folyamatában,

C. mivel a Lisszaboni Szerződés az uniós polgárok Unióval szembeni jogait azáltal erősíti, hogy 
megkönnyíti a polgárok és a civil társadalmat képviselő szervezetek számára a „polgárok 
Európájáról” szóló vitában való részvételt,

D. mivel az aktuális rendelkezések – amelyeket szintén felvettek a Lisszaboni Szerződésbe –
megteremtik az európai szintű polgári párbeszéd kialakításához elengedhetetlenül szükséges 
jogi keretet, mivel ezeket a rendelkezéseket azonban nem mindig hajtják végre megfelelő 
módon,

E. mivel a civil társadalom a 27 tagállamban egymástól eltérő fejlettségi szinten áll, és egymástól 
eltérő mértékben él a részvételi demokráciában, a jogalkotási eljárásban és a nemzeti, regionális 
és helyi hatóságokkal folytatott párbeszédben való részvétel lehetőségeivel,

F. mivel a „civil társadalom” kifejezés a polgárok által saját akaratukból létrehozott számos nem 
                                               
1 HL C 306., 2007.12.17., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0055.
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kormányzati és non-profit szervezetet takar, amelyek jelen vannak a közéletben, etikai, 
kulturális, politikai, tudományos, vallási vagy filantróp megfontolások alapján kifejezésre 
juttatva tagjaik és mások érdekeit, gondolatait és ideológiáit,

G. mivel a civil társadalmi szervezetek reprezentativitása rendkívül vitatott kérdés, és mivel egyes 
szervezetek elképzeléseik érvényre juttatása érdekében kifejtett aktivitása és hatékonysága nem 
minden esetben áll arányban az általuk képviselt népesség nagyságával,

H. mivel az Európai Unió különböző intézményei a társadalmi párbeszéd tekintetében egymástól 
eltérő megközelítést választottak,

1. üdvözli, hogy az Európai Unió a polgárokkal folytatott párbeszéd fejlesztéséhez mind európai 
szinten, mind nemzeti, regionális és helyi szinten a tagállamokban hozzájárul;

2. hangsúlyozza, hogy az európai civil társadalom fontos szerepet játszik az európai integrációs 
folyamatban, amelynek keretében közvetíti az uniós polgárok véleményét és igényeit az európai 
intézmények számára; kiemeli a civil társadalom által az intézmények számára rendelkezésre 
bocsátott szakértelem jelentőségét, és hangsúlyozza, hogy jelentős és lényeges a polgárokkal 
folytatott párbeszéd tájékoztató és népszerűsítő szerepe, különösen ami az Európai Unió 
intézkedéseinek és célkitűzéseinek támogatását és azok közvetítését illeti, valamint az európai 
együttműködési hálózat létrehozása és az európai identitás és önazonosság polgári társadalmon 
belüli erősítése terén;

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió politikai céljainak és terveinek megvalósításához 
széleskörű nyilvános vitára, a polgárokkal folytatott hatékony párbeszédre és a politikai 
tudatosság erősítésére van szükség;

4. hangsúlyozza, hogy rendkívüli kötelezettséget vállalt a polgárokkal folytatott párbeszéd terén, 
valamint felhívja a figyelmet arra, hogy e párbeszédnek a Lisszaboni Szerződés is nagy 
jelentőséget tulajdonít, és e párbeszédet ezáltal az Európai Unió összes tevékenységi körében 
elsőbbséget élvező alapelvvé tette;

5. üdvözli a képviseleten és részvételen alapuló demokráciának a Lisszaboni Szerződés  azon 
rendelkezése, amely a „polgári kezdeményezésre” irányul és előírja, hogy több tagállam 
egymillió polgára jogalkotási javaslat kidolgozására kérheti fel a Bizottságot, általi fejlesztését;

6. arra kéri az Európai Unió intézményeit, valamint a tagállamok nemzeti, regionális és helyi 
hatóságait, hogy a lehető legjobban használják ki a fennálló jogi keretet és a bevált módszerek 
jegyzékét a polgárokkal és a civil társadalmi szervezetekkel folytatott párbeszéd fejlesztésére; 
úgy véli, hogy az EP tájékoztatási irodáinak minden tagállamban aktív szerepet kell vállalniuk a 
Parlament és az adott tagállam civil társadalmának képviselői közötti, legalább évente egyszer 
megrendezésre kerülő fórumok népszerűsítésében, megszervezésében és lebonyolításában, 
illetve hangsúlyozza annak fontosságát, hogy mind az adott tagállamból, mind a többi 
tagállamból való európai parlamenti képviselők rendszeresen részt vegyenek ezeken a 
fórumokon;

7. felhívja az Európai Unió intézményeit, hogy a civil társadalom valamennyi érdekelt képviselőjét 
vonják be a polgárokkal folytatott párbeszédbe; ezzel kapcsolatban létfontosságúnak tartja, hogy 
odafigyeljenek a fiatal európaiak szavára, akik a jövő Európai Unióját formálják majd és 
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magukra vállalják az ezzel kapcsolatos felelősséget;

8. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy gondoskodjanak arról, hogy az EU valamennyi polgára 
– nők és férfiak, idősek és fiatalok, városiak és vidékiek egyaránt – aktívan, hátrányos 
megkülönböztetés nélkül és egyenlő jogok mellett vehessen részt a polgárokkal folytatott 
párbeszédben, illetve különösen arról, hogy a nyelvi kisebbségek képviselői használhassák 
anyanyelvüket ezeken a fórumokon; úgy véli, hogy az Európai Uniónak e téren elő kell 
mozdítania a nők és férfiak egyenjogúságára vonatkozó alapelv megvalósítását, és ezen elv 
előmozdítása során mind az EU-n belül, mind azon kívül példát kell mutatnia;

9. felkhívja az Európai Unió intézményeit, hogy intézményközi megállapodásban fogadjanak el 
kötelező erejű iránymutatásokat a civil társadalmi szervezetek képviselőinek kijelölésére, a 
konzultációk kialakításának módszereire, valamint e konzultációk finanszírozására 
vonatkozóan, és ennek során tartsák szem előtt a Bizottság „A konzultáció és a párbeszéd 
magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság által történő megkérdezésének 
általános elvei és minimális követelményei” című közleményét1; rámutat arra, hogy erre a célra 
az EU valamennyi intézményének rendelkeznie kell az összes vonatkozó nem kormányzati 
szervezet naprakész nyilvántartásával, függetlenül attól, hogy az adott tagállamban folytatnak-e 
tevékenységet e szervezetek és/vagy az uniós intézményekkel foglalkoznak-e;

10. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy a polgárokkal folytatott párbeszédet tegyék a Bizottság 
valamennyi főigazgatóságának, a Miniszterek Tanácsa minden munkacsoportjának, valamint az 
Európai Parlament összes bizottságának horizontális feladatává, és ennek során vegyék 
figyelembe az átláthatóság alapelvét és ügyeljenek arra, hogy az állami és a magánszektor 
között kiegyensúlyozott viszonyt tartsanak fenn;

11. kéri az Európai Unió intézményeit, hogy törekedjenek a hatékonyabb kommunikáció és 
koordináció biztosítására, valamint a kommunikációs folyamatok javítására a társadalom 
szereplőivel az európai polgárokkal folytatott párbeszéd során érvényesülő szorosabb 
együttműködés kialakítása érdekében tartandó konzultációra irányuló intézkedéseikre 
vonatkozóan, és lépjenek fel aktívan a polgárokkal szemben az európai álláspont képviselete 
érdekében ; megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a civil társadalomnak és a biztosoknak 
rendszeresen találkozniuk kellene a tagállamokban szervezett fórumokon annak érdekében, 
hogy csökkenjen az EU és az európai polgárok között érzékelhető szakadék;

12. arra kéri a Tanácsot, hogy egyszerűsítse le és könnyítse meg az eljárásaiba való betekintést, 
mivel az a polgári társadalommal folytatandó valódi párbeszéd alapvető előfeltétele; 

13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy európai kommunikációs politikát dolgozzanak ki az EU 
polgáraival folytatandó kommunikáció új eszközeinek és módozatainak (amelyek felhasználják 
az internetet, az e-technológiákat és a modern audiovizuális technikákat) rendelkezésre 
bocsátása tekintetében;

14. szorgalmazza az EU arra irányuló, már létező és bevált kezdeményezései végrehajtásának 
folytatását, amelyek a civil társadalom európai integráció folyamatába történő bevonásának 

                                               
1 Lásd „A konzultáció és a párbeszéd magasabb kultúrája felé – Az érdekelt felek Európai Bizottság által 

történő megkérdezésének általános elvei és minimális követelményei” című 2002.december 11-ieurópai 
bizottsági közleményt (COM(2002)0704).
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fokozására irányulnak, ilyen kezdeményezés például a Europe by Satelite, a polgári agora, a 
tematikus polgári fórumok (pl. „A te Európád”), az internetes viták stb.;

15. hangsúlyozza a szakértők által végzett európai közvélemény-kutatások fontosságát, amelyek 
segítik meghatározni és megérteni az EU polgárainak az Unió működésére vonatkozó igényeit 
és elvárásait; sürgeti mind az uniós intézményeket, mind a tagállamok civil társadalmát, hogy 
tartsák szem előtt ezeket az elvárásokat kapcsolattartásuk és vitáik során;

16. arra kéri a tagállamok nemzeti, regionális és helyi hatóságait, hogy támogassák a polgárokkal 
folytatott párbeszédet – különösen azokban az országokban és régiókban, illetve azokban az 
ágazatokban, ahol az még nem alakult ki, vagy nem valósult meg teljes mértékben; továbbá 
sürgeti ezeket a szerveket, hogy aktívan támogassák a civil társadalom tagállamok közötti 
regionális párbeszédének kialakítását, illetve a határokon átnyúló kezdeményezéseket; úgy ítéli 
meg, hogy meg kellene vizsgálni a tagállamokból álló csoportosulások kiépítésének mint az 
ötletek és tapasztalatok EU-n belüli cseréjét előmozdító eszköznek a lehetőségét is;

17. kéri az európai társadalom képviselőit, hogy tevékenyen vegyenek részt a polgárokkal folytatott 
párbeszédben, valamint az európai programok és politikák kialakításában, ezáltal lehetővé téve 
a döntéshozatali folyamatok befolyásolását;

18. arra biztatja az EU polgárait, hogy aktívabban vegyenek részt az európai vitákban és 
eszmecserékben, és menjenek el a közelgő európai parlamenti választásokra;

19. utal arra, hogy a polgárokkal folytatott párbeszédhez minden szinten – európai, nemzeti, 
regionális és helyi szinten egyaránt – megfelelő pénzeszközökre van szükség, és arra kéri az 
ezen párbeszédben részt vevő érdekelt feleket és a párbeszédért felelős szerveket, hogy 
biztosítsák ehhez a megfelelő finanszírozást;

20. hangsúlyozza, hogy a civil társadalommal folytatott párbeszéd mellett az Uniónak nyílt, 
átlátható és rendszeres párbeszédet kell folytatnia az egyházakkal és vallási közösségekkel is, 
amint az a Lisszaboni Szerződésben is szerepel;

21. javasolja az európai uniós intézményeknek, hogy bocsássák rendelkezésre közösen a civil 
társadalmi szervezetek képviselőire és tevékenységi területeire vonatkozó információkat, 
például egy nyilvános és felhasználóbarát adatbázis formájában;

22. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan európai egyesületi forma létrehozására, 
amelynek révén az európai civil társadalmi szervezetek közös jogalapra támaszkodhatnának;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a tagállamok parlamentjeinek, a Tanácsnak 
és a Bizottságnak, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának.
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Jelentés az Európai Unióról szóló Szerződés 11. cikkének (4) bekezdésében előírt állampolgári 
kezdeményezés végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat irányvonalairól (INI/2008/2169) - Sylvia-Yvonne Kaufmann jelentése1

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
módosításáról szóló Lisszaboni Szerződésre2, amelyet 2007. december 13-án írtak alá 
Lisszabonban,

– tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződésre3,

– tekintettel a Lisszaboni Szerződésről szóló 2008. február 20-i állásfoglalására4,

– tekintettel 2006. január 19-i állásfoglalására a mérlegelés időszakáról: az Európai Unióról 
folytatott vita értékelésének szerkezete, témái és kerete5,

– tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0043/2009),

A. mivel a Lisszaboni Szerződés bevezeti a polgári kezdeményezést, amelynek értelmében legalább 
egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, 
kezdeményezheti, hogy a Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot 
azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához 
uniós jogi aktus elfogadására van szükség – EU-Szerződés, 11. cikk, (4) bekezdés, új verzió 
(EUSZ ú. v.);

B. mivel ezáltal egymillió uniós polgár ugyanolyan – a Bizottsághoz intézett, jogalkotási javaslat 
előterjesztésére irányuló – felszólításhoz való jogot fog kapni, mint amilyennel a Tanács az 
Európai Közösségek 1957. évi megalapítása óta (eredetileg az EGK-Szerződés 152. cikke, 
jelenleg az EK-Szerződés [EKSZ] 208. cikke, a jövőben az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés [EUMSZ] 241. cikke) és az Európai Parlament a Maastrichti Szerződés 1993. évi 
hatálybalépése óta (jelenleg az EKSZ 192. cikke, a jövőben az EUMSZ 225. cikke) rendelkezik;

C. mivel a polgárok az Európai Unió szuverén jogai gyakorlásának közvetlen részeseivé válnak 
azáltal, hogy első alkalommal vonják be őket az európai jogalkotási javaslatok 
kezdeményezésébe;

                                               
1 Ez a jelentés plenáris ülésen nem került megvitatásra és szavazásra, ezért az alábbi szöveg az AFCO 

bizottság szavazásának eredményét tükrözi.
2 HL C 306., 2007.12.17., 1. o.
3 HL C 310., 2004.12.16., 1. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0055.
5 HL C 287. E, 2006.11.24., 306. o.
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D. mivel az EUSZ ú. v. 11. cikkének (4) bekezdése mint az Unió demokratikus életében való 
részvételre vonatkozó jogból (EUSZ ú. v., 10. cikk, (3) bekezdés) eredő rendelkezés célja a 
polgári kezdeményezésben való részvételhez való egyéni jog megalapozása;

E. mivel a kezdeményezési jog gyakran összekeveredik a petíció benyújtásának jogával, mivel 
szükséges biztosítani, hogy a polgárok teljes mértékben tisztában legyenek e két jog közötti 
különbséggel, különösen azért, mert a petíciós jog az Európai Parlament, a polgári 
kezdeményezés pedig a Bizottság felé irányul;

F. mivel az uniós intézmények és a tagállamok kötelesek megteremteni az uniós polgárok 
részvételhez való joga zökkenőmentes, átlátható és hatékony gyakorlásának feltételeit;

G. mivel a polgári kezdeményezésekre alkalmazandó eljárásokra és feltételekre vonatkozó 
rendelkezéseket – ideértve azt is, hogy a kezdeményezésnek legkevesebb hány tagállam 
polgáraitól kell származnia – a Parlament és a Tanács a megfelelő jogalkotási eljárásnak 
megfelelően, rendeletben állapítja meg (EUMSZ. 24. cikk, (1) bekezdés);

H. mivel e rendelet meghozatala és végrehajtása során különösen az egyenlőséghez, a jó 
ügyintézéshez és a jogi védelemhez való alapvető jogokat kell biztosítani; 

Tagállamok minimális száma

I. mivel annak, hogy „a kezdeményezésnek legkevesebb hány tagállam polgáraitól kell 
származnia” (EUMSZ, 24. cikk, (1) bekezdés) a „tagállamok jelentős számát” (EUSZ ú. v., 11. 
cikk, (4) bekezdés) kell jelentenie;

J. mivel a tagállamok minimális számának meghatározására nem kerülhet önkényesen sor, hanem e 
szabály céljához kell igazodnia és a Szerződés más rendelkezéseire való hivatkozással kell 
elvégezni az értékelési ellentmondások elkerülése érdekében;

K. mivel e szabály célja annak biztosításában rejlik, hogy az európai jogalkotási eljárás kiindulási 
pontját ne nemzeti különérdekek, hanem általános európai érdekek határozzák meg;

L. mivel az EUMSZ 76. cikke utal arra, hogy a tagállamok egynegyedének kezdeményezésére 
létrejött jogalkotási javaslat az általános európai érdekek megfelelő figyelembevételének 
vélelmét magában foglalja; mivel ezáltal ilyen minimális számot ellentmondásoktól mentesnek 
lehet tekinteni;

M.mivel e szabály céljának csak akkor felel meg, ha azt az összes fenti tagállamból érkező 
támogató dokumentumok minimális számával kapcsolják össze; 

N. mivel az EUSZ ú. v. 11. cikkének (4) bekezdéséből, amely egymillió uniós polgárt határoz meg a 
mintegy 500 millió embert számláló uniós lakosságból, következtetni lehet, hogy a lakosság 
1/500 része reprezentatívnak tekintendő;

A résztvevők alsó korhatára 

O. mivel az EUSZ ú. v. 11. cikkének (4) bekezdése az összes uniós polgárra vonatkozik;

P. mivel azonban a demokratikus részvételhez való jog bármilyen korlátozásának és az életkor 
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alapján történő bármilyen nem egyenlő elbánásnak összhangban kell állnia az arányosság 
elvével;

Q. mivel ezenkívül el kell kerülni az értékelési ellentmondásokat, amelyek például akkor 
adódnának, ha az európai parlamenti választásokon való részvétel alsó korhatára alacsonyabb 
lenne, mint a polgári kezdeményezésben való részvétel alsó korhatára;

Az eljárás

R. mivel a sikeres polgári kezdeményezések kötelezik a Bizottságot, hogy foglalkozzon a 
törekvésükkel, és hozzon határozatot arról, hogy előterjeszt-e megfelelő jogalkotási javaslatot, és 
ha igen, milyen terjedelemben;

S. mivel a kezdeményezéseknek lehetőség szerint egy vagy több megfelelő jogalapra kellene 
hivatkozniuk a Bizottság által benyújtandó jogszabályi javaslat tekintetében;

T. mivel a polgári kezdeményezések csak akkor léphetnek előre, ha elfogadhatóak az alábbiak 
tekintetében:

 tartalmazzák a Bizottság arra történő felhívását, hogy terjesszen elő uniós jogalkotási 
javaslatot,

 e téren az Unió jogalkotási hatáskörrel, a Bizottság pedig javaslattételi joggal rendelkezik, 
és

 a kért jogszabály nyilvánvalóan nem ellentétes az Európai Unióban alkalmazott közösségi 
jog általános elveivel;

U. mivel a polgári kezdeményezés akkor eredményes, ha a fentiek értelmében elfogadható és abban 
az értelemben reprezentatív, hogy legalább egymillió uniós polgár támogatja, akik jelentős 
számú tagállam állampolgárai,

V. mivel a Bizottság feladata annak megvizsgálása, hogy az eredményes polgári kezdeményezés 
feltételei teljesülnek-e;

W. mivel a polgári kezdeményezések megszervezéséhez még a támogató nyilatkozatok 
gyűjtésének megkezdése előtt kívánatos a jogszerűségről meggyőződni a polgári kezdeményezés 
elfogadhatóságával kapcsolatban;

X. mivel a támogató nyilatkozatok hitelessége vizsgálatának feladatát nem végezheti el a Bizottság, 
és ezért ezt a feladatot a tagállamoknak kell vállalniuk; mivel azonban a tagállamok ezirányú 
kötelezettségei csak az EUSZ ú. v. 11. cikkének (4) bekezdése keretében benyújtott 
kezdeményezésekre vonatkozik, és semmilyen körülmények között nem vonatkozik az említett 
indokok alapján elfogadhatatlan kezdeményezésekre; mivel a tagállamoknak még a támogató 
nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt kívánatos a jogszerűségről meggyőződniük a polgári 
kezdeményezés elfogadhatóságával kapcsolatban;

Y. mivel a polgári kezdeményezés Bizottság általi elfogadhatóságának vizsgálata azonban kizárólag 
a korábban említett jogi kérdésekre korlátozódik és semmilyen indokkal nem vehet figyelembe 
politikai szempontokat; mivel ez biztosítja, hogy a Bizottság egymaga nem dönthet szabadon 
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politikai megfontolások alapján arról, hogy egy polgári kezdeményezés elfogadható-e vagy sem;

Z. mivel célszerűnek tűnik a polgári kezdeményezés eljárásának a következő öt szakaszra történő 
bontása:

 a kezdeményezés bejelentése,

 támogató nyilatkozatok gyűjtése,

 a kezdeményezés benyújtása,

 a Bizottság állásfoglalása,

 annak vizsgálata, hogy a kért jogszabály összhangban van-e a Szerződésekkel;

Az átláthatóság elve

AA. mivel a polgári kezdeményezés a nyilvánosság szuverén hatalmának a jogalkotás terén való 
gyakorlása, és ezért vonatkozik rá az átláthatóság elve; mivel ez azt jelenti, hogy a polgári 
kezdeményezés szervezőinek nyilvánosan fel kel vállalniuk az elszámoltathatóságot a 
finanszírozás, beleértve a finanszírozás forrásai tekintetében;

Az eljárás politikai ellenőrzése

AB. mivel a polgári kezdeményezés eljárásának ellenőrzése a Parlament politikai feladata;

AC. mivel ez a feladat a polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtását érinti, valamint a 
Bizottság politikai állásfoglalását a polgári kezdeményezésben benyújtott felhívás 
vonatkozásában;

AD. mivel fontos biztosítani a polgári kezdeményezésben a Bizottságnak benyújtott felhívás és 
az Európai Parlament demokratikusan jóváhagyott prioritásai és javaslatai közötti 
összeegyeztethetőséget; 

Alkotmányos polgári kezdeményezés

AE. mivel vitatott kérdés, hogy az EUSZ ú. v. 11. cikkének (4) bekezdése olyan 
kezdeményezéseket is magában foglal-e, amelyek a Szerződések módosítására irányulnak 
(alkotmányos polgári kezdeményezés),

1. kéri a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után haladéktalanul terjesszen 
elő az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. cikkén alapuló, a polgári 
kezdeményezésről szóló rendeletre vonatkozó javaslatot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ennek során az ezen állásfoglalás mellékletében ismertetett 
ajánlásokat megfelelően vegye figyelembe;
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3. felszólít, hogy a rendelet legyen egyértelmű, egyszerű és felhasználóbarát, és tartalmazza a 
polgári kezdeményezés fogalommeghatározásával kapcsolatos gyakorlati elemeket annak 
érdekében, hogy azt ne lehessen összetéveszteni a petíciós joggal;

4. megvizsgálja, e rendelet elfogadását követően azonnal, a polgári kezdeményezés ellenőrzésére 
irányuló hatékony rendszer létrehozását;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ TERVEZETHEZ: 
AJÁNLÁSOK A POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEKRE ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSOKRÓL ÉS FELTÉTELEKRŐL SZÓLÓ EURÓPAI PARLAMENTI ÉS 
TANÁCSI RENDELETRE IRÁNYULÓ BIZOTTSÁGI JAVASLATHOZ

A tagállamok minimális számának megállapítása
1. A polgári kezdeményezésben részt vevő uniós polgároknak a tagállamok legalább 

egynegyedéből kell kikerülniük.

2. Ez a követelmény csak akkor teljesül, ha az érintett tagállamok mindegyikében a lakosság 
legalább 1/500 része támogatja a kezdeményezést.

A résztvevők alsó korhatárának meghatározása
3. A tagállama jogszabályaival összhangban választásra jogosult valamennyi uniós polgár részt 

vehet egy polgári kezdeményezésben.

Az eljárás kialakítása 
4. A polgári kezdeményezés eljárása az alábbi öt szakaszt foglalja magában:

• a kezdeményezés bejelentése,

• támogató nyilatkozatok gyűjtése,

• a kezdeményezés benyújtása,

• a Bizottság állásfoglalása,

• annak vizsgálata, hogy a kért jogszabály összhangban van-e a Szerződésekkel.

5. A polgári kezdeményezés első szakasza azzal kezdődik, hogy a szervezők a polgári 
kezdeményezést bejelentik a Bizottságnak, és azzal zárul, hogy a Bizottság hivatalos döntést 
hoz a polgári kezdeményezés bejelentésének sikerességéről. E szakaszt az alábbiak jellemzik:

a) A polgári kezdeményezést a szervezőknek szabályszerűen be kell jelenteniük a 
Bizottságnak. A bejelentésnél meg kell adni valamennyi szervező nevét, születési idejét, 
állampolgárságát és lakcímét, valamint a polgári kezdeményezés szó szerinti szövegét az 
Európai Unió valamely hivatalos nyelvén. 

b) A Bizottság megvizsgálja, hogy a bejelentett polgári kezdeményezés formailag 
elfogadható-e. A polgári kezdeményezés formailag elfogadható, amennyiben megfelel a 
következő négy feltételnek:

tartalmazza az Európai Bizottság felszólítását arra vonatkozóan, hogy az Európai Uniónak 
javaslatot tegyen egy jogi aktus elfogadására,

az Európai Unió az Unió alapját képező Szerződések értelmében hatáskörrel rendelkezik 
egy ilyen jogi aktus elfogadására vonatkozóan, 
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az Európai Bizottság az Unió alapját képező szerződés értelmében hatáskörrel rendelkezik 
arra vonatkozóan, hogy javaslatot terjesszen be egy ilyen jogi aktusra, a kért 
jogszabály nyilvánvalóan nem ellentétes az Európai Unióban alkalmazott közösségi 
jog általános elveivel.

A Bizottság a szervezőknek biztosítja az Európai Unió alapjogi chartájának 41. cikke 
szerinti segítséget annak biztosítása végett, hogy a bejelentett kezdeményezések 
elfogadhatóak. Emellett a Bizottság tájékoztatja a polgári kezdeményezés szervezőit az 
érintett polgári kezdeményezés tárgyára vonatkozó jelenlegi és tervezett 
jogszabálytervezetekről és azokról a már sikeresen benyújtott polgári kezdeményezésekről, 
amelyek teljes mértékben vagy részben ugyanazon tárgyat érintik.

c) A polgári kezdeményezés benyújtásától számított két hónapon belül a Bizottság köteles 
határozni a kezdeményezés elfogadhatóságáról és bejegyeztethetőségéről. A benyújtás 
csak jogi indokkal utasítható el, politikai szempontok alapján erre semmiképpen nincs
lehetőség.

d) A határozat címzettjei a szervezők mint egyének, valamint a nyilvánosság. A határozatról a 
szervezőket tájékoztatni kell, és a határozatot a Hivatalos Lapban közzé kell tenni. A 
határozatról az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul 
tájékoztatják.

e) A határozatot az Európai Unió Bírósága vagy az Európai Ombudsman az uniós jog 
vonatkozó rendelkezései értelmében utólag felülvizsgálhatja. Ez érvényes akkor is, ha a 
Bizottság elmulasztja a döntéshozatalt.

f) A Bizottság honlapján nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást vezet a sikeresen bejelentett 
polgári kezdeményezésekről. 

g) A polgári kezdeményezés szervezői bármikor visszavonhatják a polgári kezdeményezést. 
Ez esetben úgy tekintendő, hogy nem jelentették be, és törlik a fent említett bizottsági 
nyilvántartásból.

6. A polgári kezdeményezés második szakasza a sikeresen bejelentett polgári kezdeményezés 
egyéni támogató nyilatkozatainak összegyűjtését, valamint az egyéni támogató nyilatkozatok 
összegyűjtése eredményének tagállamok általi hivatalos tanúsítását foglalja magában. E 
szakaszt az alábbiak jellemzik:

a) A tagállamok rendelkeznek olyan hatékony eljárásról, amely a polgári kezdeményezésre 
vonatkozó, szabályszerű támogató nyilatkozatok összegyűjtésére és e gyűjtés
eredményének hivatalos megerősítésére szolgál.

b) A támogató nyilatkozat akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a támogató nyilatkozatok 
összegyűjtésére megszabott határidőn belül, a tagállami és uniós jog vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban jelentették be. A támogató nyilatkozatok összegyűjtésére 
rendelkezésre álló határidő egy év. Első napja a polgári kezdeményezés bejelentéséről 
szóló határozat kiadását követő harmadik hónap első napja.
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c) A támogató személyeknek egyénileg kell nyilatkozniuk támogatásukról, általában 
személyes (saját kezű vagy adott esetben elektronikus) aláírás révén. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell legalább a támogató személy nevét, születési idejét, lakcímét és 
állampolgárságát. Amennyiben valamely személy több állampolgársággal rendelkezik, 
ezek közül csak egy, általa szabadon megválasztottat kell megjelölnie.

A személyes adatok adatvédelmet élveznek, amelyért a polgári kezdeményezés szervezői 
felelősek. 

d) A polgári kezdeményezés támogatásáról szóló nyilatkozat csak egyszer adható le. Minden 
egyes támogató nyilatkozat tartalmazza a támogató személy eskü hatályával bíró külön 
nyilatkozatát arról, hogy ugyanazon polgári kezdeményezésre korábban nem adott le 
támogató nyilatkozatot.

e) A támogató nyilatkozat a támogató nyilatkozatok összegyűjtésére rendelkezésre álló 
határidő lejárta előtt visszavonható. Az eredetileg kinyilvánított támogatás ezáltal úgy 
tekintendő, hogy eleve meg sem született. A szervezőknek erről valamennyi támogató 
személyt tájékoztatniuk kell. Minden támogató nyilatkozatnak tartalmaznia kell a támogató 
személy külön nyilatkozatát arról, hogy e tájékoztatást megkapta.

f) A szervezőktől minden támogató személy megkapja a támogató nyilatkozata másolatát, 
továbbá az eskü hatályával bíró nyilatkozata és a visszavonási lehetőség tudomásul 
vételéről szóló nyilatkozata másolatát.

g) A tagállamok a támogató nyilatkozatokról szóló igazolások vizsgálata után két hónapon 
belül hivatalos tanúsítványt állítanak ki a polgári kezdeményezés szervezői részére a 
szabályszerűen tett nyilatkozatok számáról, a támogató személyek állampolgársága szerint 
felsorolva. Megfelelő intézkedésekkel biztosítják, hogy az egyes támogató nyilatkozatokat 
csak egyetlen tagállam vonatkozásában tanúsítsák, és hogy a különböző tagállamok vagy 
ugyanazon tagállam különböző helyszínei miatti többszörös tanúsítást hatékonyan 
kiküszöböljék.
A személyes adatok adatvédelmet élveznek, amelyért a tagállamok érintett hatóságai 
felelősek. 

7. A polgári kezdeményezés harmadik szakasza azzal kezdődik, hogy a szervezők a polgári 
kezdeményezést benyújtják a Bizottságnak, és azzal zárul, hogy a Bizottság hivatalos 
határozatot hoz a polgári kezdeményezés benyújtásának sikerességéről. E szakaszt az alábbiak 
jellemzik:

a) A polgári kezdeményezést a szervezőknek szabályszerűen be kell nyújtaniuk a 
Bizottságnak. A benyújtáskor csatolni kell a tagállamok által a leadott támogató 
nyilatkozatok számára vonatkozóan kiállított tanúsítványokat is. 

b) A Bizottság megvizsgálja a benyújtott polgári kezdeményezés reprezentativitását. A 
polgári kezdeményezés az alábbi esetben reprezentatív:

ha legalább egymillió uniós polgár támogatja, 
akik a tagállamok legalább egynegyedének állampolgárai közül kerülnek ki, 

és az egyes tagállamok állampolgárainak száma legalább az adott tagállam lakosságának 
1/500 részét teszi ki. 
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c) A polgári kezdeményezés benyújtásától számított két hónapon belül a Bizottság köteles 
határozni a kezdeményezés benyújtásának sikerességéről. E határozatnak kötelezően meg 
kell állapítania, hogy a polgári kezdeményezés reprezentatív-e vagy sem. A 
kezdeményezés benyújtása csak jogi indokkal utasítható el, politikai szempontok alapján 
erre semmiképpen nincs lehetőség.

d) A határozat címzettjei a szervezők mint egyének, valamint a nyilvánosság. A határozatról a 
szervezőket tájékoztatni kell, és a határozatot a Hivatalos Lapban közzé kell tenni. A 
határozatról az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul 
tájékoztatják.

e) A határozatot az Európai Unió Bírósága vagy az Európai Ombudsman az uniós jog 
vonatkozó rendelkezései értelmében utólag felülvizsgálhatja. Ez érvényes akkor is, ha a 
Bizottság elmulaszt határozatot hozni. 

f) A Bizottság honlapján nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást vezet a sikeresen benyújtott 
polgári kezdeményezésekről. 

8. A polgári kezdeményezés negyedik szakasza azt az időszakot foglalja magában, amelynek során 
a Bizottság tartalmilag foglalkozik a polgári kezdeményezés céljával, és azzal zárul le, hogy a 
Bizottság hivatalosan állást foglal a polgári kezdeményezésben szereplő azon felhívással 
kapcsolatban, hogy jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen elő. E szakaszt az alábbiak 
jellemzik:

a) A sikeresen benyújtott polgári kezdeményezés arra kötelezi a Bizottságot, hogy tartalmilag 
foglalkozzon a polgári kezdeményezés céljával. 

b) Ennek keretében Bizottság meghallgatja a polgári kezdeményezés szervezőit, és 
lehetőséget ad számukra, hogy a polgári kezdeményezés célját részletesen ismertessék. 

c) A Bizottság három hónapon belül köteles határozatot hozni a polgári kezdeményezésben 
foglalt felhívásról. Amennyiben nem szándékozik javaslatot előterjeszteni, erről részletes 
indokolást nyújt a Parlamentnek és a szervezőknek.

d) A határozat címzettjei a szervezők mint egyének, valamint a nyilvánosság. A határozatról a 
szervezőket tájékoztatni kell, és a határozatot a Hivatalos Lapban közzé kell tenni. A 
határozatról az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a tagállamokat haladéktalanul 
tájékoztatják.

e) Ha a Bizottság elmulasztja a döntéshozatalt a polgári kezdeményezésben benyújtott 
felhívásról, azt az Európai Unió Bírósága vagy az Európai Ombudsman az uniós jog 
vonatkozó rendelkezései értelmében utólag felülvizsgálhatja.

Az átláthatóság elve

9. A sikeresen bejelentett polgári kezdeményezés szervezői kötlesek, az eljárás lezárulását követő
megfelelő időn belül, jelentést benyújtani a Bizottságnak a kezdeményezés finanszírozásáról, 
beleértve a finanszírozás forrásait is (átláthatósági jelentés). A Bizottság megvizsgálja a 
jelentést és véleménnyel ellátva közzéteszi.

10. A Bizottság általában csak a formailag helyesen benyújtott átláthatósági jelentést követően 
kezdi meg a polgári kezdeményezés tartalmának vizsgálatát.
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Az Európai Parlament 2008. május 8-i állásfoglalása az EU intézményei mellett működő 
érdekképviseletek (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesztéséről (2007/2115(INI)) –
Alexander Stubb jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 9. cikkének (4) bekezdésére,

– tekintettel az „Európai átláthatósági kezdeményezés” című, a Bizottság által előterjesztett 
zöld könyvre (COM(2006)0194),

– tekintettel „Az európai átláthatósági kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő 
intézkedésekről” című bizottsági közleményre (COM(2007)0127),

– tekintettel a Bizottság érdekképviseletekre vonatkozó magatartási kódexének 2007. 
december 10-i tervezetére,

– tekintettel eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 1996. július 17-i határozatára 
(lobbizás a Parlamentben)1,

– tekintettel eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 1997. május 13-i határozatára (a 
lobbistákra vonatkozó magatartási kódex)2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Jogi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményeire (A6-0105/2008),

A. mivel az Európai Parlamentben a lobbizás mértéke a Parlament hatásköreinek bővülésével 
jelentősen megnőtt,

B. mivel a lobbisták nem csupán a politikai és jogalkotási döntésekre kívánnak hatást 
gyakorolni, hanem a közösségi alapok elosztására, valamint a jogszabályok nyomon 
követésére és végrehajtására is,

C. mivel a Lisszaboni Szerződés várható ratifikálását követően az Európai Parlament 
hatásköre kibővül, és társjogalkotóvá válik a rendes jogalkotási eljárás szinte egészében, 
amivel még több lobbicsoportot vonz majd,

D. mivel az érdekképviseletek alapvető szerepet játszanak a demokratikus rendszer alapjául 
szolgáló nyílt és pluralista párbeszédben, továbbá a képviselők fontos információforrását 
képezik feladataik végrehajtása során,

E. mivel a lobbicsoportok nemcsak a képviselők körül lobbiznak, hanem a Parlament 

                                               
1 HL C 261., 1996.9.9., 75. o.
2 HL C 167., 1997.6.2., 20. o.
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döntéseit is befolyásolni kívánják a parlamenti bizottságok titkárságainak tisztviselői, a 
képviselőcsoportok személyzete és a képviselők asszisztensei mellett történő lobbizással, 

F. mivel a becslések szerint nagyjából 15 000 egyéni lobbista és 2500 lobbiszervezet 
működik Brüsszelben,

G. mivel európai átláthatósági kezdeményezése részeként a Bizottság azt javasolta, hogy az 
európai intézményekben tevékenykedő érdekképviseletek tekintetében vezessenek be 
közös nyilvántartást,

H. mivel a Parlament 1996-tól rendelkezik saját lobbista-nyilvántartással1, valamint egy, 
többek között a lobbistákat magas etikai normáknak megfelelő eljárásra kötelező 
magatartási kódexszel2,

I. mivel a Parlament mellett jelenleg megközelítőleg 5000 nyilvántartásba vett lobbista 
működik,

J. mivel a lobbicsoportok körében helyi és nemzeti szervezetek is szerepelnek, amelyek 
működésének szabályozása a tagállamok feladata,

A Parlament átláthatóságának javítása

1. elismeri a lobbicsoportoknak az EU döntéshozatalára gyakorolt befolyását és ezért 
létfontosságúnak ítéli, hogy a parlamenti képviselők ismerjék a lobbicsoportok képviselte 
szervezetek kilétét; hangsúlyozza, hogy a valamennyi EU-intézménybe való átlátható és 
egyenlő bejutás az Unió legitimitásának és a polgárok bizalmának abszolút előfeltétele; 
hangsúlyozza, hogy az átláthatóság olyan kétélű fegyver, amelyre mind az intézmények 
munkájában, mind pedig a lobbisták körében szükség van; hangsúlyozza, hogy a 
lobbicsoportoknak az EU-intézményekbe való egyenlő bejutása bővíti az Unió 
működtetéséhez rendelkezésre álló ismereteket; létfontosságúnak tartja, hogy a civil 
társadalom képviselői közvetlenül kapcsolatba léphessenek az EU intézményeivel, 
leginkább és elsősorban a Parlamenttel; 

2. úgy ítéli meg, hogy az európai parlamenti képviselőknek megvan a saját felelőssége azért, 
hogy kiegyensúlyozott tájékoztatásban részesüljenek; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlament képviselőit alkalmasnak kell ítélni a lobbistáktól függetlenül történő politikai 
döntéshozatalra;

3. elismeri, hogy az előadók belátásuk szerint (önkéntesen) igénybe vehetik a „jogalkotási 
lábnyomot”, azaz azon regisztrált érdekképviseleteknek a Parlament jelentéseihez csatolt 
indikatív listáját, amelyekkel a jelentés elkészítése során konzultáltak és amelyek ennek 
során jelentős mértékben közreműködtek; úgy ítéli meg, hogy különösen kívánatos, hogy 
egy ilyen listát csatoljanak a jogalkotási jelentésekhez; hangsúlyozza azonban: ugyanilyen 
fontos, hogy a Bizottság ilyen „jogalkotási lábnyomot” csatoljon jogalkotási 
kezdeményezéseihez;

4. fenntartja, hogy a Parlamentnek teljesen függetlenül kell eldöntenie, hogy milyen 
                                               
1 Az eljárási szabályzat 9. cikkének (4) bekezdése.
2 Az eljárási szabályzat IX. mellékletének 3. cikke.
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mértékben veszi figyelembe a civil társadalomtól kapott véleményeket;

5. tudomásul veszi a jelenlegi szabályokat, amelyek értelmében a képviselők kötelesek 
nyilatkozni pénzügyi érdekeltségeikről; felkéri elnökségét, hogy a quaestoroktól származó 
javaslat alapján dolgozzon ki tervet arra vonatkozóan, hogy miként lehet az olyan 
parlamenti szabályok1 végrehajtását és ellenőrzését tovább javítani, amelyek értelmében a 
képviselőnek be kell jelentenie minden olyan támogatást, amelyben részesül, legyen az 
pénzügyi, személyzeti vagy anyagi támogatás;

6. tudomásul veszi a frakcióközi csoportokra vonatkozó hatályos szabályokat, amelyek a 
finanszírozásra vonatkozó nyilatkozatokat írnak elő; felszólít az átláthatóság növelésére a 
frakcióközi csoportok tekintetében, azaz a Parlament honlapján szereplő összes regisztrált 
és nem regisztrált frakcióközi csoport listájának egyértelműbbé tételére, beleértve a 
frakcióközi csoport tevékenységeihez kapott külső támogatásokról szóló kimerítő 
nyilatkozatot és a frakcióközi csoport átfogó céljaira vonatkozó nyilatkozatot is;
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a frakcióközi csoportok semmilyen módon nem 
tekinthetők parlamenti szerveknek; 

7. felszólítja az Elnökséget, hogy a quaestorok javaslata alapján, hogy vizsgálják meg a 
Parlament épületeiben lévő olyan szintekre való, nem engedélyezett bejutás korlátozásának 
módjait, ahol a képviselők irodái vannak, míg ellenben a közönség belépése a bizottsági 
termekbe csak kivételes körülmények között korlátozható;

A Bizottság javaslata

8. üdvözli a Bizottságnak – az európai átláthatósági kezdeményezés részeként – egy, az 
érdekképviseletek tevékenységeit szabályozó strukturáltabb keretre irányuló javaslatát;

9. egyetért a Bizottság által a lobbizásra adott alábbi meghatározással: „mindazon 
tevékenységek, amelyek célja az európai intézmények politikaalkotási és döntéshozatali 
folyamatainak befolyásolása”; úgy véli, hogy ez a meghatározás összhangban van eljárási 
szabályzata 9. cikkének (4) bekezdésével;

10. hangsúlyozza, hogy az e meghatározás hatálya alá tartozó és az intézményeket 
rendszeresen befolyásoló, európai intézményeken kívüli valamennyi szereplőt – az állami 
és magánjellegű érdekképviseleteket is beleértve – lobbistának kell tekinteni és ugyanolyan 
bánásmódban kell részesíteni: hivatásos lobbisták, vállalati lobbirészlegek lobbistái, nem 
kormányzati szervezetek, „agytrösztök”, kereskedelmi szövetségek, szakszervezetek és 
munkáltatói szervezetek, profitorientált és nonprofit szervezetek, valamint ügyvédek, 
amennyiben céljuk a politika befolyásolása, nem pedig segítségnyújtás és védelem 
biztosítása bírósági eljárás során, vagy jogi tanácsadás; hangsúlyozza azonban azt is, hogy 
a tagállami régiók és önkormányzatok, illetve a nemzeti és az európai szintű politikai 
pártok, valamint a szerződések értelmében jogi státusszal rendelkező szerveik nem 
tartoznak e szabályok hatálya alá, amikor ebbéli minőségükben járnak el és a 
Szerződésekben megjelölt feladataikat végzik;

11. elvben üdvözli a Bizottságnak az „egyablakos” megoldásra irányuló javaslatát, amely 

                                               
1 Az eljárási szabályzat I. mellékletének 2. cikke.
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keretében a lobbisták mind a Bizottságnál, mind pedig a Parlamentnél nyilvántartásba 
vetethetnék magukat, amint az a Parlamentnél a gyakorlatban már meg is valósult, és 
felhívást intéz a Parlament, a Bizottság és a Tanács által fenntartott közös kötelező 
nyilvántartásra vonatkozó intézményközi megállapodásra, amely nyilvántartás minden 
intézményre vonatkozna, és tartalmazná a teljes pénzügyi beszámolókat, a nyilvántartásból 
való törlés közös mechanizmusát és az etikus viselkedés közös kódexét; emlékeztet 
azonban a Tanács, a Bizottság és a Parlament, mint intézmények között fennálló alapvető 
különbségekre; ennélfogva fenntartja a jogot, hogy értékelje a Bizottság véglegesített 
javaslatát és csak akkor döntsön annak támogatásáról;

12. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlamentbe bejáratos lobbisták számának az ésszerűség 
határain belül kell maradnia; javasolja ezért egy olyan rendszer elfogadását, amelynek 
értelmében a lobbistáknak csak egyszer kell nyilvántartásba vetetniük magukat mindkét 
intézménynél, és az egyes intézmények eldönthetik, hogy engedélyt adnak-e az épületeikbe 
való bejutásra, és ilyen módon a Parlament folytathatja azt a gyakorlatát, hogy egyes 
szervezetek / vállalkozások számára kiadott belépőkártyák számát négyre korlátozza;

13. felhív a Tanács, a Bizottság és a Parlament részéről a különálló nyilvántartások kölcsönös 
elismerésére abban az esetben, ha nem sikerül közös nyilvántartásban megállapodni; 
javasolja, hogy a lobbisták közös nyilvántartására vonatkozó rendelkezések hiányában az 
intézmények saját internetes nyilvántartásainak a többi intézmény nyilvántartásaira való 
hivatkozásokat kell tartalmazniuk a lobbisták bejegyzései összehasonlításának lehetővé 
tétele érdekében; felkéri a főtitkárt, hogy az akkreditált érdekcsoportok képviselőinek a 
Parlament által összeállított listáját helyezze át a Parlament internetes honlapjának egy 
könnyebben elérhető helyére;

14. javasolja, hogy a lehető leghamarabb hozzanak létre közös munkacsoportot a Tanács 
képviselőiből, a Bizottság biztosaiból és az Európai Parlamentnek az Elnökök Értekezlete 
által kijelölt képviselőiből, az Európai Parlamentbe vagy a Bizottságba bejutni kívánó 
összes lobbistára vonatkozó közös nyilvántartás hatásainak 2008 végéig történő 
megvizsgálása, valamint a közös magatartási kódex kidolgozása céljából; utasítja főtitkárát 
a megfelelő intézkedések meghozatalára;

15. sürgeti a Tanácsot, hogy csatlakozzon egy esetleges közös nyilvántartáshoz; véleménye 
szerint a lobbistáknak a Tanács titkárságával kapcsolatos tevékenységeit gondosan meg 
kell fontolni az együttdöntés összefüggésében;

16. rámutat a Bizottság azon határozatára, hogy előbb önkéntes nyilvántartást vezet be és a 
rendszert egy év után értékeli, azonban aggasztja, hogy egy tisztán önkéntes rendszer a 
kevésbé felelős lobbisták számára lehetővé teszi a megfelelés elkerülését; felhívja a három 
intézményt, hogy a nyilvántartás életbe lépését követő három éven belül vizsgálják felül a 
lobbisták tevékenységére vonatkozó szabályokat annak értékelésére, hogy a módosított 
rendszerben megvalósul-e a kívánt átláthatóság a lobbisták tevékenységét illetően; 
tisztában van a kötelező nyilvántartás Lisszaboni Szerződés által biztosított jogalapjával, és 
úgy határoz, hogy közben a meglévő nyilvántartásokra épülő intézményközi megállapodás 
formájában együttműködik az intézményekkel; úgy ítéli meg, hogy a kötelező 
nyilvántartásba vétel előírás kell, hogy legyen az intézményekbe rendszeresen bejutni 
kívánó lobbisták esetében, amint az a Parlamentben már megvalósult; 
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17. úgy ítéli meg, hogy mivel az érdekérvényesítő gyakorlatok továbbra is folyamatosan 
változnak, az ilyen gyakorlatokat előíró szabályoknak megfelelő mértékben rugalmasnak kell 
lenniük a változásokhoz való gyors alkalmazkodás érdekében;

18. tudomásul veszi a Bizottság érdekképviseletekre vonatkozó magatartási kódexének 
tervezetét; emlékezteti a Bizottságot, hogy a Parlament már több mint 10 éve rendelkezik 
ilyen kódexszel, és kéri a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalást a Parlamenttel közös 
szabályok létrehozásáról; úgy véli, hogy a kódexnek komoly ellenőrzést kellene 
biztosítania a lobbisták viselkedésére vonatkozólag; hangsúlyozza, hogy szankcionálni kell 
azokat a lobbistákat, akik megsértik a magatartási kódexet; hangsúlyozza, hogy elegendő 
erőforrást (személyzet és pénz) kell rendelkezésre bocsátani a nyilvántartásban szereplő 
információk ellenőrzéséhez; úgy ítéli meg, hogy ami a Bizottság nyilvántartását illeti, a 
szankciók között szerepelhet a nyilvántartásból való felfüggesztés, súlyosabb esetekben 
pedig az onnan való törlés is; úgy véli, hogy egy közös nyilvántartás létrehozását követően 
a lobbisták nem helyénvaló magatartásának eredménye a nyilvántartás hatálya alá tartozó 
valamennyi intézménybe való bejutással kapcsolatos szankció kell, hogy legyen;

19. hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásnak felhasználóbarátnak és az interneten könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie: a nyilvánosságnak könnyen meg kell tudnia találni a 
nyilvántartást és abban könnyen kell tudnia kereséseket végezni, és ebben nem csupán a 
lobbiszervezetek megnevezését, hanem maguknak a lobbistáknak a nevét is szerepeltetni 
kell;

20. hangsúlyozza, hogy a nyilvántartásban külön kategóriáknak kell szerepelniük, amelyekben 
a lobbisták az általuk képviselt érdek típusa szerint nyilvántarthatók (pl. szakmai 
szövetségek, vállalatok képviselői, szakszervezetek, munkaadói szervezetek, ügyvédi 
irodák, nem kormányzati szervezetek stb.);

21. üdvözli a Bizottság azon határozatát, hogy pénzügyi beszámolót kérjen a nyilvántartáshoz 
csatlakozó érdekképviseletektől a következők vonatkozásában:

– a hivatásos tanácsadó cégek és ügyvédi irodák EU-s intézményekben való 
lobbizásának betudható forgalma, valamint legnagyobb ügyfeleik relatív súlya;

– a lobbizás területén tevékenykedő vállalati lobbirészlegek és kereskedelmi 
szövetségek esetében az uniós intézményekben folytatott közvetlen lobbizásra 
fordított költségek becsült értéke;

– a nem kormányzati szervezetek és „agytrösztök” esetében a teljes költségvetés, 
valamint a fő támogatási források lebontása;

22. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi beszámoló követelményének egyformán kell valamennyi 
regisztrált érdekképviseletre vonatkoznia;

23. felhívja az említett munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a pénzügyi beszámolóra 
vonatkozó sajátos követelményekre, például a lobbizással kapcsolatos ésszerű kiadások 
feltüntetésére (pontos adatok nem szükségesek);

24. felhívja az illetékes bizottságot a Parlament eljárási szabályzata szükséges módosításainak 
elkészítésére;
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25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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6 Az EP Eljárási Szabályzata
A. Az Eljárási Szabályzat módosításai

- Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata eljárási szabályzatának a 
helyesbítésről szóló új 204a. cikkel történő kiegészítéséről (2005/2041(REG)) 
- Richard Corbett jelentése 289

- Az Európai Parlament 2006. január 19-i határozata a képviselők magatartási 
szabályai tekintetében az Európai Parlament eljárási szabályzatának 
módosításáról (2005/2075(REG)) - Gérard Onesta jelentése 291

- Az Európai Parlament 2006. október 12-i határozata a Parlament eljárási 
szabályzata 3. és 4. cikkének módosításáról (2005/2036(REG)) - Pahor Borut 
jelentése 297

- Az Európai Parlament 2007. május 10-i határozata eljárási szabályzata 
módosításairól: a belső eljárások hozzáigazítása a közösségi jogalkotás 
egyszerűsítésének követelményeihez (2005/2238(REG)) - Maryline Reynaud 
jelentése 301

- Az Európai Parlament 2006. november 30-i határozata az eljárási szabályzat 139. 
cikkének módosításáról, a nyelvi rendszerre vonatkozó átmeneti intézkedésről 
(2006/2244(REG)) - Ingo Friedrich jelentése 305

- Az Európai Parlament 2006. december 14-i határozata az eljárási szabályzat 81. 
cikkének módosításáról (végrehajtási rendelkezések) (2006/2211(REG)) -
Richard Corbett jelentése 307

- Az Európai Parlament 2006. december 14-i határozata az eljárási szabályzat 15. 
cikkének és a 182. cikk (1) bekezdésének módosításáról – A quaestorok és a 
bizottságok elnökségének megválasztása (2006/2287(REG)) - Jo Leinen 
jelentése 310

- Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata eljárási szabályzatának az 
eljárási szabályzat alkalmazásáról és értelmezéséről szóló 201. cikke 
módosításáról (2006/2192(REG)) - Richard Corbett jelentése 311

- Az Európai Parlament 2007. november 13-i határozata az Európai Parlament 
eljárási szabályzatának módosításáról a képviselők statútumának fényében 
(2006/2195(REG)) - Ingo Friedrich jelentése 312

- Az Európai Parlament 2008. július 9-i határozata a Parlament eljárási 
szabályzatának a képviselőcsoportok megalakításáról szóló 29. cikke 
módosításáról (2006/2201(REG)) - Richard Corbett jelentése 316

- Javaslat európai parlamenti határozatra az eljárási szabályzat felülvizsgálatáról a 
petíciós folyamat tekintetében (2006/2209(REG)) - Gérard Onesta jelentése 318



PE423.766 288/377 DV\779820HU.doc

HU

- Az Európai Parlament 2007. május 22-i határozata a Parlament eljárási 
szabályzata 47. cikkének módosításáról: a bizottságok közötti együttműködés 
(2007/2016(REG)) - Richard Corbett jelentése 326

- Jelentéstervezet a Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálatáról 
(2007/2124(REG)) - Richard Corbett jelentése 328

Error! Bookmark not defined.
B. Az Eljárási Szabályzat értelmezései
- Az Eljárási Szabályzat 162. cikke (2) bekezdésének értelmezése 

(2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud 348

- Az Eljárási Szabályzat értelmezése / módosítása a hatásköri ütközések 
megoldásának elősegítése érdekében a nem jogalkotási eljárások esetében 
(2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich 349

- Az Eljárási Szabályzat 166. cikkének értelmezése (2006/2139(REG)) - Jo 
Leinen 351

- Az Eljárási Szabályzat írásos nyilatkozatokra vonatkozó 116. cikkének 
értelmezése (2007/2170(REG)) - Richard Corbett 353

- Az Európai Parlament 2008. szeptember 24-i határozata eljárási szabályzata 121. 
cikkének (a Bíróság előtti eljárások) módosításáról (2007/2266(REG)) -
Costas Botopoulos jelentése 354

- Az Európai Parlament 2008. január 31-i határozata az eljárási szabályzat 19. 
cikkének értelmezéséről: az elnök feladatai (2008/2016(REG)) - Jo Leinen 
jelentése 356

- Az Európai Parlament 2008. szeptember 2-i határozata az eljárási szabályzat 182. 
cikkének értelmezéséről: az albizottságok elnökének szerepe 
(2008/2075(REG))- Mauro Zani jelentése 359

- Az Eljárási Szabályzat 179. cikkének értelmezése (2008/2076(REG)) - Jo 
Leinen 362

- Az Európai Parlament 2009 . február 19-i határozata az eljárási szabályzat 47. 
cikkének és a 149. cikke (4) bekezdésének értelmezéséről: társbizottsági 
eljárás és a határozatképesség megállapítása (2008/2327(REG)) - Jo Leinen 
jelentése 363



DV\779820HU.doc 289/377 PE423.766

HU


Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata eljárási szabályzatának a helyesbítésről 
szóló új 204a. cikkel történő kiegészítéséről (2005/2041(REG)) - Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2005. március 10-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0229/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
204a. cikk (új)

204a. cikk
Helyesbítés

1. Ha egy Parlament által elfogadott 
szövegben hibát fedeznek fel, az Elnök –
adott esetben – helyesbítéstervezetet 
terjeszt az illetékes bizottság elé. 
2. Ha egy Parlament által elfogadott és 
más intézmények által jóváhagyott 
szövegben hibát fedeznek fel, akkor a 
szükséges helyesbítésekhez az Elnök 
kikéri ezen intézmények jóváhagyását, 
mielőtt az (1) bekezdés szerint eljárna.
3. Az illetékes bizottság megvizsgálja, és a 
Parlament elé terjeszti a 
helyesbítéstervezetet, ha megállapítást 
nyert, hogy hiba történt, amely a javasolt 
módon helyesbíthető.
4. A helyesbítést a soron következő ülésen 
bejelentik. A helyesbítést elfogadottnak 
tekintik, ha a bejelentésétől számított 
negyvennyolc órán belül sem egy 
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képviselőcsoport, sem legalább 40 
képviselő nem nyújt be kérelmet a 
szavazásra bocsátására vonatkozóan. Ha 
a helyesbítést nem fogadják el, akkor 
visszautalják az illetékes bizottsághoz, 
amely módosított helyesbítést javasolhat, 
vagy lezárhatja az eljárást. 
5. Az elfogadott helyesbítést oly módon 
kell közzétenni, ahogyan a tárgyát képező 
szöveget. A 66. cikk (3) bekezdése, a 67. és 
a 68. cikk megfelelően alkalmazandó.
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Az Európai Parlament 2006. január 19-i határozata a képviselők magatartási szabályai 
tekintetében az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosításáról (2005/2075(REG)) -
Gérard Onesta jelentése

Az Európai Parlament,

— tekintettel elnökének 2005. március 18-i levelére,

— tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatokra, amelyeket az Elnökség 
2005. március 7-én fogalmazott meg,

— tekintettel eljárási szabályzata 202. cikkére,

— tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0413/2005),

A. mivel ügyelni kell arra, hogy a parlamenti munka a méltóság és az élénk viták megőrzése 
mellett folyhasson,

B. mivel az eljárási szabályzatában jelenleg szereplő rendelkezések nem teszik lehetővé azt, 
hogy megfelelően kezeljék a parlamenti munka és az intézmény helyiségeiben zajló 
tevékenységek megzavarását, 

C. mivel — a többi parlament gyakorlatához hasonlóan — szankciókat kell kilátásba helyezni 
azon képviselőkkel szemben, akik nem tartják tiszteletben a magatartási szabályokat, és az e 
mögött meghúzódó főbb elveket a Parlamentnek kell meghatároznia, valamint a szankciókat 
megállapító határozatok ellen belső jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítania a védelemhez 
való jog garantálása érdekében,

1. úgy határoz, hogy eljárási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja;

2. úgy határoz, hogy eljárási szabályzata 202. cikke (3) bekezdése értelmében ezek a 
módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa e határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
9. cikk, cím és (1) bekezdés, (1) albekezdés

Magatartási kódex A képviselők pénzügyi érdekeltségei, 
magatartási szabályok és a Parlamentbe 

való belépés
1. A Parlament a képviselők számára
magatartási kódexet határozhat meg. A 

1. A Parlament a képviselők pénzügyi 
érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági 
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kódexet a 202. cikk (2) bekezdése alapján 
fogadják el, és mellékletként csatolják az 
eljárási szabályzathoz. 

szabályokat határozhat meg, amelyeket 
mellékletként csatolnak az eljárási 
szabályzathoz. 

Módosítás: 2
9. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A képviselők magatartására a 
kölcsönös tisztelet jellemző, az Európai 
Unió alapját képező dokumentumokban 
meghatározott értékeken és elveken 
nyugszik, megőrzi a Parlament méltóságát, 
és nem akadályozhatja a parlamenti munka 
zökkenőmentes végzését, sem pedig a 
nyugalmat a Parlament valamennyi 
épületében.

A fentiek be nem tartása a 146, 147. és 148. 
cikkben foglalt intézkedések 
alkalmazásához vezethet.

Módosítás: 3
9. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) E cikk alkalmazása semmilyen módon 
nem befolyásolja a parlamenti viták élénk 
jellegét, sem pedig a képviselők 
szólásszabadságát.
E cikk alkalmazása a képviselőknek az 
elsődleges jog és a rájuk vonatkozó 
statútum szerinti előjogok 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.

Módosítás: 4
22. cikk (3) bekezdés, értelmezés

Az „ülések lebonyolítása” fogalma 
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magában foglalja a képviselők 
magatartását a Parlament épületeiben.

Módosítás: 5
96. cikk (3) bekezdés

(3) A bizottságok ülései általában 
nyilvánosak. Bármely bizottság azonban, 
legkésőbb a szóban forgó ülés napirendjének 
elfogadásakor, határozhat egy ülés 
napirendjének nyilvános és nem nyilvános 
napirendi pontokra történő felosztásáról. 
Amennyiben zárt ülést tartanak, a bizottság 
az 1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke (1)-(4) 
bekezdésének rendelkezéseit is figyelembe 
véve az ülés egyes dokumentumait és 
jegyzőkönyveit a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teheti.

(3) A bizottságok ülései általában 
nyilvánosak. Bármely bizottság azonban, 
legkésőbb a szóban forgó ülés napirendjének 
elfogadásakor, határozhat egy ülés 
napirendjének nyilvános és nem nyilvános 
napirendi pontokra történő felosztásáról. 
Amennyiben zárt ülést tartanak, a bizottság 
az 1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke (1)-(4) 
bekezdésének rendelkezéseit is figyelembe 
véve az ülés egyes dokumentumait és 
jegyzőkönyvét a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teheti. A titoktartási 
szabályok megsértése esetén a 147. cikk 
alkalmazandó.

Módosítás: 6
VI. cím 3a. fejezet (új) cím (új)

3A. FEJEZET
A MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 
MEGSZEGÉSE ESETÉN 
ALKALMAZANDÓ INTÉZKEDÉSEK

(a 146. cikk elé illesztendő be)
Módosítás: 7

146. cikk cím és (1) bekezdés
Rendreutasítás Azonnali intézkedések

(1) Az Elnök az ülés rendjét zavaró
képviselőt rendreutasítja.

(1) Az Elnök az ülés megfelelő menetét 
akadályozó vagy a 9. cikk vonatkozó 
rendelkezéseivel ütköző magatartást 
tanúsító képviselőt rendreutasítja.

Módosítás: 8
146. cikk (3) bekezdés

(3) További rendzavarás esetén az Elnök a 
rendzavarót az ülés hátralévő részére az 
ülésteremből kizárhatja. A fegyelmi 
intézkedés a teremőrök, és szükség esetén a 

(3) További vagy folytatódó rendzavarás 
esetén az Elnök megvonhatja a 
rendzavarótól a szót és az ülés hátralévő 
részére az ülésteremből kizárhatja. 
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Parlament biztonsági szolgálata segítségével 
történő haladéktalan végrehajtásáról a 
főtitkár gondoskodik.

Különösen súlyos rendbontás esetén az 
Elnök második rendreutasítás nélkül is 
folyamodhat ez utóbbi intézkedéshez. Ezen
fegyelmi intézkedés végrehajtásáról a 
teremőrök, és szükség esetén a Parlament 
biztonsági szolgálata segítségével a főtitkár 
haladéktalanul gondoskodik.

Módosítás: 9
146. cikk (3a) bekezdés (új)

3a. Amennyiben a rendzavarás a 
parlamenti viták folytatását veszélyezteti, 
az Elnök a rend helyreállítása érdekében 
egy meghatározott időre felfüggeszti vagy 
félbeszakítja az ülést. Ha az Elnök nem 
talál meghallgatásra, elhagyja az elnöki 
széket; az ülés ezzel félbeszakad. Az ülést 
az Elnök hívja össze újra.

Módosítás: 10
146. cikk (3b) bekezdés (új)

3b. Az (1)-(3a) bekezdésben foglalt 
hatáskörök értelemszerűen megilletik a 
parlamenti szervek, bizottságok és 
küldöttségek ülésein elnöki tisztséget 
betöltő személyt, az eljárási szabályzatban 
meghatározottak szerint.

Módosítás: 11
146. cikk (3c) bekezdés (új)

3c. Adott esetben, a magatartási szabályok 
megszegésének súlyosságát figyelembe 
véve az ülés elnöke legkésőbb a következő 
ülésig vagy az érintett szerv, bizottság vagy 
küldöttség következő üléséig a 147. cikk 
végrehajtására irányuló kérelmet intézhet 
az Elnökhöz.

Módosítás: 12
147. cikk

Képviselők kizárása
1. Súlyos rendbontás vagy a parlamenti 

Szankciók
1. Rendkívül súlyos rendbontás vagy a 
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munka súlyos megzavarása esetén az Elnök
formális értesítést követően azonnal, vagy 
legkésőbb a következő ülésen javasolhatja, 
hogy a Parlament szavazzon a megrovás 
kérdéséről, amely az ülésteremből való 
haladéktalan kizárást és kettőtől öt napig 
terjedő felfüggesztést von maga után.

2. A Parlament az ilyen fegyelmi intézkedés 
megtételéről az Elnök által meghatározott 
időpontban vagy azon az ülésen határoz, 
amelyen a szóban forgó esemény történt; az 
üléstermen kívüli rendbontás esetén az 
Elnök tájékoztatását követően, illetve 
legkésőbb a következő ülésen. Az érintett 
képviselőnek joga van ahhoz, hogy a 
szavazás előtt a Parlament meghallgassa. A 
felszólalás időtartama nem haladhatja meg 
az öt percet.
3. A fegyelmi intézkedési kérelemről vita 
nélküli elektronikus szavazást tartanak. A 
149. cikk (3) bekezdése és a 160. cikk (1) 
bekezdése szerint benyújtott kérelmek nem 
elfogadhatók.

parlamenti munka megzavarása esetén —
amely sérti 9. cikkben meghatározott 
elveket — az Elnök az érintett képviselő 
meghallgatását követően a szankciót 
megállapító, indoklással ellátott határozatot 
hoz, amelyet a plenáris ülésen való 
bejelentés előtt közöl az érintett képviselővel 
és azon szervek, bizottságok és küldöttségek 
elnökeivel, amelyeknek a képviselő tagja.
2. A megfigyelt magatartási forma 
értékelésekor annak súlyossága mellett —
az e szabályzathoz mellékelt 
iránymutatások* alapján — figyelembe kell 
venni, hogy egyszeri, visszatérő vagy pedig 
állandó jelenségről van-e szó.

3. A megállapított szankció a következő 
intézkedések közül egyet vagy többet 
foglalhat magába:
a) megrovás,
b) 2-10 nap időtartamra a napidíj 
megvonása;
c) a plenáris ülésen való szavazás jogának 
sérelme nélkül és ez esetben is a 
magatartási szabályok szigorú betartása 
mellett, egymást követő 2-10 napig terjedő 
időtartamra — olyan időszakban, amikor a 
Parlament vagy bármely szerve, bizottsága 
vagy küldöttsége ülésezik — ideiglenes 
felfüggesztés a Parlament összes 
tevékenységében vagy annak egy részében 
való részvételtől;
d) a 18. cikknek megfelelően javaslat 
előterjesztése az Elnökök Értekezlete 
számára, amely a képviselő egy vagy több, 
Parlamentben betöltött választott 
megbízatásának felfüggesztéséhez vagy 
visszavonásához vezethet.
* Lásd: XVIA. melléklet.

Módosítás: 13
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148. cikk

Rendzavarás a Közgyűlésben
Amennyiben a rendzavarás a parlamenti 
ügyrend akadályozásával fenyeget, az 
Elnök a rend helyreállítása érdekében 
átmenetileg berekesztheti vagy 
félbeszakíthatja az ülésnapot. Amennyiben 
az Elnök nem talál meghallgatásra, 
elhagyja az elnöki széket; az ülés ezzel 
félbeszakad. Az ülést az Elnök hívja össze 
újra.

A belső fellebbezés módjai
Az érintett képviselő belső fellebbezést 
nyújthat be az Elnökséghez az Elnök által 
megállapított szankció közlését követő két 
héten belül; a fellebbezés a szankciót 
felfüggeszti. Az Elnökség legkésőbb négy 
héttel a fellebbezés benyújtása után a 
megállapított szankciót megsemmisítheti, 
jováhagyhatja vagy enyhítheti, az érintett 
képviselő rendelkezésére álló külső 
jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül. 
Amennyiben az Elnökség a megállapított 
határidőn belül nem határoz, a szankciót 
semmisnek kell tekinteni. 

Módosítás: 14
XVIA. melléklet (új)

XVIA. MELLÉKLET
Iránymutatások a képviselők 

magatartására vonatkozó szabályok 
értelmezéséhez

1. Meg kell különböztetni egymástól a 
vizuális jellegű megnyilvánulásokat —
amelyek abban az esetben tolerálhatók, ha 
nem sértők és/vagy becsületsértők, bizonyos 
ésszerű határokat nem lépnek át és nem 
teremtenek konfliktust — a parlamenti 
tevékenység bárminemű tevékeny 
megzavarásától.
2. A képviselőnek kell viselnie a 
felelősséget, ha az alkalmazásában álló 
vagy segítségével a Parlamentbe bejutó 
személyek az intézmény helyiségeiben nem 
tartják tiszteletben a képviselőkre vonatkozó 
magatartási szabályokat.
Az elnök vagy képviselői gyakorolják a 
fegyelmi hatáskört e személyek, illetve a 
Parlament helyiségeiben tartózkodó más 
külső személyek tekintetében.
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Az Európai Parlament 2006. október 12-i határozata a Parlament eljárási szabályzata 3. és 4. 
cikkének módosításáról (2005/2036(REG)) - Pahor Borut jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel a mandátumok vizsgálatáról szóló 2004. december 14-i határozatára1, és különösen 
annak (6) bekezdésére,

– tekintettel főtitkára 2005. február 15-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A6-0274/2006),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy eljárási szabályzata 202. cikkének (3) bekezdése alapján a módosítások a 
következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
3. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) Az európai parlamenti választásokat 
követően az elnök felkéri a tagállamok 
illetékes hatóságait, hogy késedelem 
nélkül értesítsék a Parlamentet a 
megválasztott képviselők nevéről annak 
érdekében, hogy a választásokat követő 
első ülés megnyitásakor valamennyi 
képviselő elfoglalhassa helyét.
Az elnök egyúttal felhívja e hatóságok 
figyelmét az 1976. szeptember 20-i 
okmány vonatkozó rendelkezéseire, és 
felkéri őket, hogy tegyék meg a megfelelő 
intézkedéseket az európai parlamenti 
képviselői megbízatással való bármilyen 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

                                               
1 HL C 226. E, 2005.9.15., 51. o.
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(A jelenlegi 3. cikk (6) bekezdését el kell 
hagyni.)

Módosítás: 2
3. cikk (-1a) bekezdés (új)

(-1a) Minden képviselő, akinek a 
megválasztásáról értesítették a 
Parlamentet, parlamenti helyének 
elfoglalása előtt írásbeli nyilatkozatot tesz 
arról, hogy az 1976. szeptember 20-i 
okmány 7. cikke (1) és (2) bekezdésének 
megfelelően nincs más olyan tisztsége, 
amely összeférhetetlen az európai 
parlamenti képviselői megbízatással. A 
parlamenti választásokat követően ezt a 
nyilatkozatot – amennyiben lehetséges – a 
Parlament alakuló ülése előtt legkésőbb 
hat nappal meg kell tenni. A képviselői 
mandátum vizsgálatának befejezéséig, 
illetve valamely vitás ügyben történő 
határozat meghozataláig, és feltéve, hogy 
a képviselő előzőleg aláírta az említett 
írásbeli nyilatkozatot, a képviselő 
elfoglalhatja helyét a Parlamentben és 
annak szerveiben, és minden ehhez 
kapcsolódó jog megilleti őt.
Ha a nyilvánosság számára rendelkezésre 
álló forrásokból igazolható tények alapján 
megállapításra kerül, hogy a képviselő az 
európai parlamenti képviselői 
megbízatással az 1976. szeptember 20-i 
okmány 7. cikke (1) és (2) bekezdése 
értelmében összeférhetetlen tisztséggel 
rendelkezik, a Parlament – az Elnöke által 
nyújtott tájékoztatás alapján –
megállapítja a képviselői hely 
megüresedését.
(A jelenlegi 3. cikk (5) bekezdését el kel 
hagyni.)

Módosítás: 3
3. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A képviselői mandátum kizárólag abban az 
esetben nyilvánítható érvényesnek, 

A képviselői mandátum kizárólag abban az
esetben nyilvánítható érvényesnek, 
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amennyiben az 1976. szeptember 20-i 
okmány 7. cikke, valamint e szabályzat I. 
melléklete szerint szükséges írásbeli 
nyilatkozatokat megtették.

amennyiben az e cikk, valamint e 
szabályzat I. melléklete szerint szükséges 
írásbeli nyilatkozatokat megtették.

Módosítás: 4
4. cikk (4) bekezdés

(4) A nemzeti jogszabályokon alapuló 
összeférhetetlenségről a Parlamentet 
értesíteni kell, amelyet az tudomásul vesz.

Amennyiben a tagállam vagy az Unió 
illetékes hatóságai vagy az érintett 
képviselő az európai parlamenti képviselői 
megbízatással összeférhetetlen 
kinevezésről értesítik az Elnököt, az Elnök 
tájékoztatja a Parlamentet, amely 
megállapítja a képviselői hely üresedését.

(4) Ha az adott tagállam illetékes 
hatósága valamely európai parlamenti 
képviselő képviselői megbízatásának 
megszűnéséről értesíti az elnököt a 
tagállam törvényeinek rendelkezései 
értelmében akár az 1976. szeptember 20-i 
okmány 7. cikke (3) bekezdésének 
értelmében fennálló összeférhetetlenség, 
akár a képviselői megbízatás ezen okmány 
13. cikke (3) bekezdésének értelmében 
történő visszavonása miatt, az elnök 
értesíti a Parlamentet a megbízatásnak a 
tagállam által bejelentett időpontban 
történő megszűnéséről, és felkéri a 
tagállamot a megüresedett képviselői hely 
késedelem nélküli betöltésére.
Ha a tagállam vagy az Unió illetékes 
hatóságai vagy az érintett képviselő az 
1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének 
(1) és (2) bekezdése értelmében az európai 
parlamenti képviselői megbízatással 
összeférhetetlen kinevezésről vagy 
megválasztásról értesítik az Elnököt, az 
Elnök tájékoztatja a Parlamentet, amely 
megállapítja a képviselői hely üresedését.

Módosítás: 5
4. cikk (6) bekezdés második francia bekezdés

- abban az esetben, ha a képviselő akár a 
nemzeti választójog, akár az 1976. 
szeptember 20-i okmány 7. cikke szerint az 
európai parlamenti megbízatással 
összeférhetetlen megbízatást kap: a 
tagállamok vagy az Unió illetékes 
hatóságai vagy az érintett képviselő által 
közölt időpont.

- abban az esetben, ha a képviselő az 1976. 
szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) 
vagy (2) bekezdése szerint az európai 
parlamenti megbízatással összeférhetetlen 
megbízatást kap vagy ilyen tisztségre 
választják meg: a tagállamok vagy az Unió 
illetékes hatóságai vagy az érintett 
képviselő által közölt időpont.
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Módosítás: 6
4. cikk (7) bekezdés

(7) Amennyiben a Parlament a képviselői 
hely üresedését megállapította, erről 
tájékoztatja az érintett tagállamot.

(7) Ha a Parlament a képviselői hely 
üresedését megállapította, erről tájékoztatja 
az érintett tagállamot, és felkéri a 
képviselői hely késedelem nélküli 
betöltésére.

Módosítás: 7
11. cikk, értelmezés

Amennyiben a korelnök irányítása alatt a 
mandátumok vizsgálatával kapcsolatos
kérdés merül fel, a korelnök az ügyet a 
mandátumvizsgáló-bizottsághoz utalja.

Az elnök 3. cikk (-1a) bekezdése második 
albekezdésében említett jogköreit a 
korelnök gyakorolja. A korelnök irányítása 
alatt a mandátumok vizsgálatával 
kapcsolatosan felmerülő minden más 
ügyet a mandátumvizsgáló-bizottsághoz 
utalják.



DV\779820HU.doc 301/377 PE423.766

HU



Az Európai Parlament 2007. május 10-i határozata eljárási szabályzata módosításairól: a 
belső eljárások hozzáigazítása a közösségi jogalkotás egyszerűsítésének követelményeihez 
(2005/2238(REG)) - Maryline Reynaud jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzatának módosítására irányuló javaslatra (B6-0582/2005),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A Közösség lisszaboni 
programjának végrehajtása: a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról” 
című közleményére (COM(2005)0535), 

– tekintettel az Európai Tanács 2006. június 15–16-i ülésén megfogalmazott következtetésekre, 
különösen a 41. pontra,

– tekintettel a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról szóló, 2006. május 16-
i állásfoglalására1,

– tekintettel a jogalkotó előtt lévő jogalkotási javaslatok vizsgálatának eredményéről szóló, 2006. 
május 16-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Európai Unión belüli jobb 
szabályozás stratégiai felülvizsgálata” című közleményére (COM(2006)0689),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére 
(A6-0143/2007),

A. mivel a Parlament fent említett, a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról 
szóló, 2006. május 16-i állásfoglalásában (21. pont) elkötelezte magát arra, hogy „dolgozzon 
saját belső jogalkotási eljárásainak és technikáinak javításán az egyszerűsítés ügyének 
felgyorsítása érdekében, tiszteletben tartva az elsődleges jog, nevezetesen az EK-Szerződés által 
meghatározott eljárásokat”,

B. mivel a kodifikáció és az átdolgozás a legfontosabb eszközei a közösségi jog egyszerűsítésének, 
amely az európai növekedés és foglalkoztatás élénkítését célzó új lisszaboni stratégia keretébe 
illeszkedik,

C. mivel az eljárási szabályzat rendelkezik a kodifikációról, amely megérett a felülvizsgálatra, de 
nem rendelkezik az átdolgozásról,

D. mivel a Parlament eljárásainak felülvizsgálata és egyértelművé tétele révén érdemben hozzá 

                                               
1 HL C 297. E, 2006.12.7., 136. o.
2 HL C 297. E, 2006.12.7., 140. o.
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kíván járulni az egyszerűsítési törekvésekhez, és arra bíztatja a Bizottságot, hogy több ilyen 
irányú javaslatot terjesszen elő,

E. mivel szükséges volna, hogy a Tanács is elindítson egy hasonló folyamatot,

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. emlékeztet arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
80. cikk

(1) Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok hivatalos egységes 
szerkezetbe foglalására irányuló javaslatot 
nyújt be a Parlamentnek, a javaslatot a jogi 
ügyekben illetékes bizottsághoz utalják. 
Amennyiben megbizonyosodtak arról, 
hogy a javaslat nem vonja maga után a 
létező közösségi jogszabályok semmilyen 
lényeges változtatását, a 43. cikkben 
megállapított eljárást alkalmazzák.

(1) Ha a Bizottság a közösségi jogszabályok 
kodifikációjára irányuló javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben 
illetékes bizottsághoz utalják. E bizottság az 
intézményközi szinten elfogadott szabályok 
szerint1 megvizsgálja a javaslatot annak 
ellenőrzése érdekében, hogy az valóban 
csupán kodifikációra irányul-e és nem 
tartalmaz-e érdemi módosítást.

(2) Az illetékes bizottság elnöke vagy e 
bizottság által kijelölt előadó részt vehet a 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra 
szánt javaslat vizsgálatában és 
kidolgozásában. Adott esetben az illetékes 
bizottság előzetesen véleményt 
nyilváníthat.

(2) Az a bizottság, amely a kodifikáció 
tárgyát képező jogszabályok ügyében 
illetékes volt – saját vagy a jogi ügyekben 
illetékes bizottság kérésére – véleményt 
adhat a kodifikáció helyénvalóságáról.

(3) A 43. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített 
eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalásra irányuló javaslat esetén nem 
alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást 
a jogi ügyekben illetékes bizottság vagy az 
illetékes bizottság tagjainak többsége 
ellenzi.

(3) A javaslat szövegéhez nem lehet 
módosításokat beterjeszteni.

Az előadó kérésére azonban a jogi 
ügyekben illetékes bizottság elnöke 
jóváhagyásra benyújthat bizottságához 
technikai kiigazításokra vonatkozó 
módosításokat, azzal a feltétellel, hogy e 
kiigazítások szükségesek annak 
biztosításához, hogy a javaslat megfeleljen 
a kodifikáció szabályainak és nem 
módosítják érdemben a javaslatot.
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(4) Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság
úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem 
tartalmaz érdemi módosítást, a javaslatot 
továbbítja a Parlamentnek jóváhagyásra. 
Ha a bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
javaslat a közösségi jog érdemi módosítását 
vonja maga után, a javaslat elutasítását 
indítványozza a Parlamentnek.
A Parlament mindkét esetben egyetlen 
szavazással, módosítások és vita nélkül 
határoz.
__________________________

1 Az 1994. december 20-i, a jogszabályszövegek 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának 
gyorsított munkamódszeréről szóló intézményközi 
megállapodás, 4. pont, HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

Módosítás: 2
80a. cikk (új)

80a. cikk
Átdolgozás

(1) Ha a Bizottság a közösségi jogszabályok 
átdolgozására irányuló javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben 
illetékes bizottsághoz és az illetékes 
bizottsághoz utalják. 
(2) A jogi ügyekben illetékes bizottság az 
intézményközi szinten elfogadott szabályok 
szerint1 megvizsgálja, hogy a javaslat nem 
tartalmaz-e az akként megjelölteken kívüli, 
egyéb érdemi módosítást.

E vizsgálat keretében a javaslat szövegéhez 
nem lehet módosításokat beterjeszteni. Az 
átdolgozási javaslatban változatlanul 
maradt rendelkezésekre azonban 
alkalmazni kell a 80. cikk (3) bekezdésének 
második albekezdését.
(3) Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság
úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem 
tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, 
egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja 
arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 150. és a 151. cikkben 
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támasztott feltételeken túl az illetékes 
bizottság keretében csak azokat a 
módosításokat lehet elfogadni, amelyek a 
javaslat módosításokat tartalmazó részeire 
vonatkoznak.

A változatlanul maradt részekre vonatkozó 
módosításokat azonban kivételesen és eseti 
jelleggel e bizottság elnöke elfogadhatja, ha 
úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső 
koherenciája vagy más elfogadható 
módosításokhoz való kapcsolatuk folytán 
erre szükség van. Ezen okoknak 
szerepelniük kell a módosításokhoz fűzött 
írásos indokolásban.
(4) Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság 
úgy ítéli meg, hogy a javaslat az akként 
megjelölteken kívüli, egyéb érdemi 
módosításokat is tartalmaz, a javaslat 
elutasítását indítványozza a Parlamentnek, 
és tájékoztatja erről az illetékes bizottságot.
Ebben az esetben az Elnök felkéri a 
Bizottságot javaslata visszavonására. Ha a 
Bizottság visszavonja javaslatát, az eljárást 
tárgytalannak nyilvánítja, és tájékoztatja 
erről a Tanácsot. Ha a Bizottság nem vonja 
vissza a javaslatát, a Parlament azt 
visszautalja az illetékes bizottsághoz, amely 
a rendes eljárás szerint megvizsgálja. 
______________________

1 A jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási 
technikáiról szóló, 2001. november 28-i 
intézményközi megállapodás, 9. pont., HL C 77., 
2002.3.28., 1. o.
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Az Európai Parlament 2006. november 30-i határozata az eljárási szabályzat 139. cikkének 
módosításáról, a nyelvi rendszerre vonatkozó átmeneti intézkedésről (2006/2244(REG)) - Ingo 
Friedrich jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2006. július 20-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0391/2006),

A. mivel a Parlament 2004. április 1-jén felvett egy intézkedést az eljárási szabályzatába, amely 
lehetővé teszi, hogy a Parlament nyelvi szabályainak alkalmazása során a 2004. májusában 
csatlakozott kilenc új nyelv tekintetében 2006.december 31-ig „kivételesen figyelembe kell 
venni a rendelkezésre álló tolmácsok és fordítók létszámából adódó lehetőségeket”,

B. mivel az e nyelvek esetében elért előrelépések mindazonáltal nem teszik lehetővé, hogy ezzel 
az átmeneti intézkedéssel az idei év végén új intézkedés nélkül fel lehessen hagyni, hanem 
élni kell a meghosszabbítására vonatkozó lehetőséggel,

C. mivel a 2007. január 1-jén csatlakozó bolgár és román nyelv esetében egy bizonyos ideig 
ugyanezek a nehézségek fognak fellépni, és mivel az ebben az időpontban szintén hivatalos 
nyelvként csatlakozó ír nyelv különös gyakorlati problémákat vet fel,

D. mivel a fennálló átmeneti intézkedést újra kell fogalmazni, és a parlamenti ciklus végéig meg 
kell hosszabbítani e helyzet figyelembevétele érdekében,

E. mivel a cél a teljes többnyelvűség megvalósítása marad, az eljárási szabályzat 138. cikkében 
meghatározottaknak megfelelően,

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. úgy határoz, hogy a módosítás 2007. január 1-jén lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen határozatot tájékoztatás céljából a Tanácsnak, valamint 
a Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1

139. cikk
1. A 138. cikk alkalmazása során, az 
Európai Unióhoz 2004. május 1-én 
csatlakozott tagállamok hivatalos 
nyelveire tekintettel, ettől az időponttól 

1. A hatodik parlamenti ciklus végéig 
tartó átmeneti időszakban el lehet térni a 
138. cikk rendelkezéseitől, ha és 
amennyiben valamely hivatalos nyelven a 
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kezdődően 2006. december 31-ig 
bezárólag kivételesen figyelembe kell 
venni a rendelkezésre álló tolmácsok és 
fordítók létszámából adódó lehetőségeket.

megfelelő intézkedések ellenére nem áll 
rendelkezésre elegendő létszámú tolmács 
és fordító. 

2. A főtitkár negyedévenként részletes 
jelentést nyújt be az Elnökséghez a 138. 
cikk teljes körű alkalmazása érdekében 
tett előrelépésekről, és ennek másolatát 
valamennyi képviselő részére eljuttatja.

2. Az Elnökség a főtitkár javaslatára 
valamennyi érintett hivatalos nyelvre 
vonatkozóan megállapítja a (1) bekezdés 
feltételeinek fennállását, és a főtitkár 
előrelépésekről szóló jelentése alapján 
félévente felülvizsgálja a határozatát. Az 
Elnökség határozza meg a szükséges 
végrehajtási rendelkezéseket. 
2a. A Tanács által a Szerződések alapján 
meghozott, a Tanács és az Európai 
Parlament által közösen elfogadott jogi 
aktusok – a rendeletek kivételével –
megszövegezéséről szóló, ideiglenes külön 
szabályok alkalmazandók. 

3. A Parlament, az Elnökség indokolással 
ellátott ajánlására, bármikor határozhat e 
cikk idő előtti hatályon kívül helyezéséről, 
vagy az (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn belüli meghosszabbításáról.

3. A Parlament, az Elnökség indokolással 
ellátott ajánlására, bármikor határozhat e 
cikk idő előtti hatályon kívül helyezéséről, 
vagy az (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn belüli meghosszabbításáról.
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Az Európai Parlament 2006. december 14-i határozata az eljárási szabályzat 81. cikkének 
módosításáról (végrehajtási rendelkezések) (2006/2211(REG)) - Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel 2006. július 6-i álláspontjára1 a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozatot módosító 
tanácsi határozatról, nevezetesen annak (2) bekezdésére,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló 1999/468/EK határozatot módosító 2006. július 17-i 2006/512/EK 
tanácsi határozatra2,

– tekintettel elnöke 2006. július 20-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel a Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0415/2006),

mivel 

A. az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti tárgyalások egy közös nyilatkozat 
formájában megfogalmazott intézményközi megállapodás megkötéséhez vezettek, amely 
üdvözölte az 1999/468/EK határozatba belefoglalandó új eljárás tervezetét;

B. az új eljárás, vagyis az „ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás” felhatalmazza az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot, hogy egyenjogú felekként vizsgálhassák meg az együttdöntéssel 
elfogadott jogszabályok végrehajtására irányuló „kvázi-jogalkotási” intézkedéseket, és hogy 
elutasíthassák az ilyen intézkedéseket;

C. a 2006/512/EK határozat mellé csatolták ezt az említett a közös nyilatkozatot, a Bizottságnak 
a Tanács jegyzőkönyvébe felvett nyilatkozatát, valamint a Bizottságnak az új eljárás 
végrehajtásáról és alkalmazásáról szóló nyilatkozatait;

D. helyénvaló az eljárási szabályzat 81. cikkének módosítása annak érdekében, hogy a 
Parlament a lehető legjobb körülmények között használhassa ki az új eljárás által számára 
biztosított jogait;

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. úgy határoz, hogy a módosítás 2007. január 1-én lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy a többi intézménnyel adminisztratív szintű megállapodásokkal 
biztosítsa, hogy az intézkedéstervezeteket ne továbbítsák röviddel a parlamenti szünet előtt;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak tájékoztatásul.
                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 HL L 200., 2006.7.22., 11. o.
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Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
81. cikk

Végrehajtási rendelkezések Végrehajtási intézkedések
1. Amennyiben a Bizottság végrehajtási 
intézkedés-tervezetet továbbít a 
Parlamenthez, az Elnök a kérdéses 
dokumentumot ahhoz a bizottsághoz utalja, 
amely azzal a jogi aktussal kapcsolatban 
illetékes, amely a végrehajtási 
rendelkezések alapját képezi.

1.Ha a Bizottság végrehajtási intézkedések
tervezetét továbbítja a Parlamentnek, az 
Elnök az intézkedések tervezetét ahhoz a 
bizottsághoz utalja, amely a végrehajtási 
intézkedések alapját képező jogi aktussal 
kapcsolatban illetékes. Ha az alap-
jogiaktussal kapcsolatosan bizottságok 
közti megerősített együttműködésre került 
sor, az illetékes bizottság felkéri a másik 
bizottságot, hogy közölje álláspontját 
szóban vagy levélben.

2. Az illetékes bizottság javaslatára a 
Parlament a végrehajtási intézkedés-
tervezet kézhezvételétől számított egy 
hónapon - pénzügyi szolgáltatással 
kapcsolatos intézkedés esetén három 
hónapon - belül állásfoglalást fogadhat el, 
amelyben a végrehajtási intézkedés-
tervezetet kifogásolja, különösen, ha az 
túllépi az alapjogszabály által biztosított 
végrehajtási hatáskört. Amennyiben a 
határidő lejárta előtt nem tartanak ülést, 
vagy sürgős intézkedést igénylő esetben a 
válaszadás joga az illetékes bizottságot 
illeti meg. Mindez levél formájában 
történik, amelyet a bizottság elnöke a 
Bizottság illetékes tagjának megküld, és 
amelyre minden képviselő figyelmét 
felhívják. Amennyiben a Parlament az 
intézkedést elutasítja, az Elnök felkéri a 
Bizottságot, hogy vonja vissza vagy 
módosítsa az intézkedést, vagy a megfelelő 
jogalkotási eljárás szerint nyújtson be 
javaslatot.

Az illetékes bizottság elnöke meghatározza 
a határidőt, amely a képviselők 
rendelkezésére áll az intézkedések 
tervezetének kifogásolására vonatkozó 
javaslatok beterjesztésére. Ha a bizottság 
helyesnek ítéli, határozhat úgy, hogy 
tagjai vagy állandó póttagjai közül előadót 
jelöl ki. Ha a bizottság kifogásolja az 
intézkedések tervezetét, az intézkedések 
tervezetét elutasító állásfoglalási 
indítványt terjeszt be, amelyben 
megjelölheti módosításait az intézkedések 
tervezetéhez.

Amennyiben a Parlament az intézkedést 
elutasítja, az Elnök felkéri a Bizottságot, 
hogy vonja vissza vagy módosítsa az 
intézkedést, vagy a megfelelő jogalkotási 

Ha az intézkedések tervezetének 
kézhezvételétől számított határidőn belül a 
Parlament ilyen állásfoglalást fogad el, az 
Elnök felkéri a Bizottságot, hogy vonja 
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eljárás szerint nyújtson be javaslatot. vissza vagy módosítsa az intézkedések 
tervezetét, vagy a megfelelő jogalkotási 
eljárás szerint nyújtson be javaslatot.

3. Ha a határidő lejárta előtt nem 
tartanak plenáris ülést, a válaszadás joga 
az illetékes bizottságot illeti meg. Ez a 
válaszadás levél formájában történik, 
amelyet a bizottság elnöke a Bizottság 
illetékes tagjának megküld, és amelyre 
minden képviselő figyelmét felhívják.

4. Ha a Bizottság által tervezett 
végrehajtási intézkedések az 
„ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárás” körébe tartoznak, a (3) bekezdés 
nem alkalmazandó, az (1) és (2) bekezdés 
pedig a következőkkel egészül ki:

a) az ellenőrzés ideje akkor kezdődik, 
amikor az intézkedések tervezetét az összes 
hivatalos nyelven megküldték a 
Parlamentnek;

b) a Parlament – képviselői többségének 
szavazatával – ellenezheti az intézkedések 
tervezetének elfogadását azzal az 
indokolással, hogy az intézkedések 
tervezete túllépi az alap-jogiaktusban 
meghatározott végrehajtási hatásköröket, 
nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus 
céljával vagy tartalmával, vagy nem 
tartja tiszteletben a szubszidiaritás vagy 
az arányosság elvét;

d) ha az intézkedések tervezete az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (5) 
vagy (6) bekezdésén alapul, amelyek 
lerövidített határidőt tesznek lehetővé a 
Parlament általi ellentmondásra, az 
illetékes bizottság elnöke állásfoglalási 
indítványt nyújthat be az intézkedések 
tervezetének elfogadása ellen, ha a 
bizottságnak nem volt lehetősége a 
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rendelkezésre álló időben ülésezni.



Az Európai Parlament 2006. december 14-i határozata az eljárási szabályzat 15. cikkének és a 
182. cikk (1) bekezdésének módosításáról – A quaestorok és a bizottságok elnökségének 
megválasztása (2006/2287(REG)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra (B6-0628/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel a Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0464/2006),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. úgy határoz, hogy a módosítás 2007. január 1-én lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak 
tájékoztatásul.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
15. cikk második a albekezdés (új)

A 2007 januárjától 2009 júliusáig terjedő 
időszakban a Parlament hat quaestort
választ.

Módosítás: 2
182. cikk (1) bekezdés első a albekezdés (új)

A 2007 januárjától 2009 júliusáig terjedő 
időszakban a bizottságok elnökségében 
négy alelnök foglal helyet.
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Az Európai Parlament 2007. július 10-i határozata eljárási szabályzatának az eljárási 
szabályzat alkalmazásáról és értelmezéséről szóló 201. cikke módosításáról 
(2006/2192(REG)) - Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra (B6-0166/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0230/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
201. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben ezen Eljárási Szabályzat
alkalmazása és értelmezése során kétség 
merül fel, az Elnök, az e területen hozott 
korábbi határozatok sérelme nélkül, az 
ügyet vizsgálat céljából az illetékes 
bizottsághoz utalhatja.

(1) Ha az eljárási szabályzat alkalmazása 
és értelmezése során kétség merül fel, az 
Elnök az ügyet vizsgálat céljából az 
illetékes bizottsághoz utalhatja.

A 166. cikk szerinti, az ügyrendi javaslat 
esetén az Elnök az ügyet szintén az 
illetékes bizottsághoz utalhatja.

A bizottsági elnökök is így járhatnak el, 
ha a bizottság munkája során hasonló, a 
bizottság munkájával kapcsolatos kétség 
merül fel.
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Az Európai Parlament 2007. november 13-i határozata az Európai Parlament eljárási 
szabályzatának módosításáról a képviselők statútumának fényében (2006/2195(REG)) - Ingo 
Friedrich jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2006. június 29-i levelére, és a levél 2006. szeptember 7-i plenáris 
ülésen való bejelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság és a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0368/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. úgy határoz, hogy a módosítások az Európai Parlament 2009-ben kezdődő parlamenti 
ciklusának első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
8. cikk

Költségtérítés és juttatások A képviselők statútumának végrehajtása
A képviselőket megillető költségtérítésre 
és juttatásokra vonatkozó szabályokat az 
Elnökség állapítja meg.

A európai parlamenti képviselők 
statútumának végrehajtására vonatkozó 
szabályokat – eltérő rendelkezés 
hiányában – az Elnökség fogadja el.

Módosítás: 2
39. cikk (1) bekezdés

(1) A Parlament az illetékes bizottság saját 
kezdeményezésű jelentése alapján készült 
állásfoglalás elfogadásával az EK-Szerződés 
192. cikk (2) bekezdése értelmében felkérheti 
a Bizottságot megfelelő javaslatok 
benyújtására. Az állásfoglalást a parlamenti 
képviselők többségével fogadják el. A 
Parlament egyúttal határidőt tűzhet ki az 
ilyen természetű javaslatok benyújtására. 

(1) A Parlament az illetékes bizottság saját 
kezdeményezésű jelentése alapján készült, a 
45. cikk értelmében kidolgozott állásfoglalás 
elfogadásával az EK-Szerződés 192. cikke
értelmében felkérheti a Bizottságot 
megfelelő, új jogszabály elfogadására vagy 
meglévő jogszabály módosítására irányuló
javaslatok benyújtására. Az állásfoglalást a 
parlamenti képviselők többségével fogadják 
el. A Parlament egyúttal határidőt tűzhet az 
ilyen javaslatok benyújtására. 
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Módosítás: 3
39. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az EK-Szerződés 192. cikke szerinti 
parlamenti kezdeményezési jog keretében 
minden képviselő közösségi jogi aktusra 
irányuló javaslatot nyújthat be.

Módosítás: 4
39. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) A javaslatot az elnök elé terjesztik, 
aki vizsgálatra az illetékes bizottsághoz 
utalja. A bizottsághoz utalás előtt a 
javaslatot lefordítják azokra a hivatalos 
nyelvekre, amelyeket e bizottság elnöke az 
összefoglaló vizsgálathoz szükségesnek 
ítél. A bizottság a további eljárásról a 
bizottsághoz utalást követő három 
hónapon belül, és a javaslat előadójának 
meghallgatását követően határoz.
Ha a bizottság úgy határoz, hogy a 
javaslatot a 45. cikkben foglalt eljárás
szerint a Parlament elé terjeszti, a javaslat 
előadóját név szerint meg kell említeni a 
jelentés címében.

Módosítás: 5
39. cikk (2) bekezdés

(2) A 45. cikk szerinti eljárás 
kezdeményezését megelőzően az illetékes 
bizottság megbizonyosodik arról, hogy ilyen 
jellegű javaslat nincs előkészületben, azaz: 

törölve

a) ilyen javaslat nem szerepel az éves 
jogalkotási programban; 
b) ilyen javaslat előkészítése nem kezdődött 
el, vagy az indokolatlanul elhúzódik;
a Bizottság még sem az illetékes bizottságtól 
érkező, sem a Parlament által a leadott 
szavazatok többségével elfogadott 
állásfoglalásokban szereplő korábbi 
kérelemre nem adott pozitív választ. 
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Módosítás: 6
45. cikk (1) bekezdés

(1) Ha a bizottság olyan, a hatáskörébe 
tartozó tárgyban kíván jelentést készíteni és 
állásfoglalási indítványt benyújtani a 
Parlamenthez, amellyel kapcsolatban sem 
konzultációt, sem véleménykérést nem 
utaltak hozzá a 179. cikk (1) bekezdése 
szerint, ezt csak az Elnökök Értekezlete 
engedélyével teheti meg. Az engedély 
megtagadását minden esetben indokolni kell.

(1) Ha a bizottság olyan, a hatáskörébe 
tartozó tárgyban kíván jelentést készíteni és 
állásfoglalási indítványt benyújtani a 
Parlamenthez, amellyel kapcsolatban sem 
konzultációt, sem véleménykérést nem 
utaltak hozzá a 179. cikk (1) bekezdése 
szerint, ezt csak az Elnökök Értekezlete 
engedélyével teheti meg. Az engedély 
megtagadását minden esetben indokolni kell. 
Ha a jelentés tárgya olyan javaslat, amelyet 
valamelyik képviselő a 39. cikk (1a) 
bekezdése értelmében nyújtott be, az 
engedélyt csak akkor lehet megtagadni, ha 
a képviselők statútumának 5. cikkében és 
az EK-Szerződés 192. cikkében foglalt 
feltételek nem teljesülnek. 

Módosítás: 7
150. cikk, (6) bekezdés első albekezdés

(6) A Parlament eltérő határozatának 
hiányában a módosításokat kizárólag 
valamennyi hivatalos nyelven történő 
kinyomtatatást és kiosztást követően 
bocsátják szavazásra. A Parlament nem 
hozhat ettől eltérő határozatot, ha ez ellen 
legalább negyven képviselő kifogást emel.

(6) A Parlament eltérő határozatának 
hiányában a módosításokat kizárólag 
valamennyi hivatalos nyelven történő 
kinyomtatatást és kiosztást követően 
bocsátják szavazásra. A Parlament nem 
hozhat ettől eltérő határozatot, ha ez ellen 
legalább negyven képviselő kifogást emel. 
A Parlament kerüli az olyan 
határozatokat, amelyek ahhoz vezetnének, 
hogy egy adott nyelvet használó 
képviselők elfogadhatatlan mértékben 
kerülnének hátrányos helyzetbe.

Módosítás: 8
I. Melléklet 2. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) minden olyan fizetés, amelyet a 
képviselő egy másik parlamentben 
betöltött képviselői megbízatásért kap,

Módosítás: 9
I. Melléklet 4. cikk
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Az európai parlament képviselőkre 
vonatkozó, a különböző nemzeti 
rendelkezések helyébe lépő, a képviselők 
jogállásáról szóló szabályzat bevezetéséig
a vagyonnyilatkozat tekintetében annak a 
tagállamnak a jogszabályait kell 
alkalmazni, amelyben megválasztották a 
képviselőt.

A vagyonnyilatkozat tekintetében annak a 
tagállamnak a jogszabályait kell 
alkalmazni, amelyben megválasztották a 
képviselőt.

Módosítás: 10
VII. Melléklet Ca. szakasz (új)

Ca. Személyi összeférhetetlenség
Az Elnökség jóváhagyásával, indokolással 
ellátott határozattal egy képviselőtől meg 
lehet tagadni valamely dokumentumba 
való betekintést, ha az Elnökség a 
képviselő meghallgatása után arra a 
meggyőződésre jut, hogy a betekintés a 
Parlament intézményi érdekeinek vagy a 
közérdeknek az elfogadhatatlan 
sérelméhez vezetne, és hogy a betekintést 
a képviselő magán- vagy személyes jellegű 
indítékból kéri. A képviselő az ilyen 
határozat ellen a kézhezvételtől számított 
egy hónapon belül indoklással ellátott 
panaszt emelhet. A panaszról a Parlament 
a benyújtást követő ülésen, vita nélkül 
határoz. 
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Az Európai Parlament 2008. július 9-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának a 
képviselőcsoportok megalakításáról szóló 29. cikke módosításáról (2006/2201(REG)) -
Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra (B6-0420/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6–0206/2008),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. úgy határoz, hogy a módosítás a 2009-es európai választásokat követő első ülés első 
napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás 3
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
29 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. Egy képviselőcsoport legalább a 
tagállamok egyötödéből megválasztott 
képviselőkből áll. Képviselőcsoport 
létrehozásához legalább húsz képviselő 
szükséges.

2. Egy képviselőcsoport legalább a 
tagállamok egynegyedéből megválasztott 
képviselőkből áll. Képviselőcsoport 
létrehozásához legalább huszonöt
képviselő szükséges.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben egy képviselőcsoport 
tagjainak száma a szükséges alsó küszöb 
alá csökken, az Elnök az Elnökök 
Értekezlete hozzájárulásával a Parlament 
következő alakuló üléséig engedélyezheti 
a képviselőcsoport további működését az 
alábbi feltételek teljesülése esetén:
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- a tagok továbbra is képviselik a 
tagállamok legalább egyötödét,
- a képviselőcsoport több mint egy éve 
működik.
Az Elnök ezt az eltérést nem alkalmazza, 
ha elegendő bizonyíték támasztja alá a 
visszaélés gyanúját.
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Javaslat európai parlamenti határozatra az eljárási szabályzat felülvizsgálatáról a petíciós 
folyamat tekintetében (2006/2209(REG))1 - Gérard Onesta jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2006. július 20-i levelére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság véleményére 
(A6-0027/2008),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve az (új) 
193a. cikkre vonatkozó módosítást, amely a Szerződés vonatkozó rendelkezésének 
hatálybalépését követő első napon lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) Ha a petíciót több természetes vagy 
jogi személy írja alá, az aláírók kijelölnek 
egy képviselőt és annak helyetteseit, akik a 
következő rendelkezések végrehajtása 
alkalmazásában a petíció benyújtóinak 
tekintendők.
Ha nem jelölnek ki képviselőt, az első 
aláírót vagy egy másik megfelelő személyt 
tekintik a petíció benyújtójának.

Módosítás 2

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 2 b bekezdés (új)

                                               
1 Ez a jelentés plenáris ülésen nem került megvitatásra és szavazásra, ezért az alábbi szöveg az AFCO 

bizottság szavazásának eredményét tükrözi.
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Hatályos szöveg Módosítás

(2b) A petíció bármelyik benyújtója 
bármikor visszavonhatja a petícióra 
vonatkozó támogatását.
Miután a petíció valamennyi benyújtója 
visszavonta támogatását, a petíciót 
semmisnek kell tekinteni.

Indokolás

Az eljárási szabályzat jelenleg nem ad lehetőséget arra, hogy a petíció benyújtója visszavonja a 
petícióra vonatkozó támogatását. 
Tekintettel a gyakran sokkal inkább politikai jelentőségű, semmint közvetlenül egy szűkebb 
csoportot érintő petíciók egyre növekvő mennyiségére és a jelentős számú támogatóra, e lehetőség 
biztosítása a petíció benyújtója számára szükségesnek tűnik.

Módosítás 3

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A petíciót az Európai Unió hivatalos 
nyelveinek egyikén, írásban kell 
megfogalmazni. 

(3) A petíciót az Európai Unió egyik 
hivatalos nyelvén, írásban kell 
megfogalmazni. 

A más nyelven megfogalmazott petíciót 
csak abban az esetben veszik figyelembe, 
ha ahhoz a petíciót benyújtó személy az 
Európai Unió hivatalos nyelveinek
egyikén megfogalmazott fordítást vagy 
összefoglalót mellékel. A Parlament 
munkája a fordításon vagy összefoglalón 
alapul. A Parlamentnek a petíciót benyújtó 
személlyel folytatott levelezése azon a 
hivatalos nyelven zajlik, amelyen a fordítás 
vagy az összefoglaló készült.

A más nyelven írt petíciót csak abban az 
esetben veszik figyelembe, ha ahhoz a 
petíciót benyújtó személy a hivatalos 
nyelvek egyikén megfogalmazott fordítást 
mellékel. A Parlamentnek a petíciót 
benyújtó személlyel folytatott levelezése 
azon a hivatalos nyelven zajlik, amelyen a 
fordítás vagy az összefoglaló készült.

Az Elnökség dönthet úgy, hogy a 
petíciókat vagy a petíciók benyújtóival 
folytatott levelezést egy adott tagállamban 
használt más nyelveken is meg lehet 
fogalmazni.

Indokolás

Az Elnökség már határozott arról, hogy a Parlament a polgároktól baszk, katalán és galíciai 
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nyelven érkező levelekre ezeken a nyelveken válaszol.

Módosítás 4

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(5) A nyilvántartásba vett petíciókat az 
elnök az illetékes bizottsághoz utalja, 
amely először megvizsgálja, hogy a 
nyilvántartásba vett petíció az Európai 
Unió tevékenységi körét érinti-e.

(5) A nyilvántartásba vett petíciókat az 
elnök az illetékes bizottsághoz utalja, 
amely először az EK-Szerződés 194. 
cikkével összhangban megállapítja a 
petíció elfogadhatóságát vagy el nem 
fogadhatóságát.

Ha az illetékes bizottság nem jut 
egyetértésre a petíció elfogadhatóságát 
illetően, a bizottsági tagok legalább 
egynegyedének kérelme alapján a petíciót 
elfogadhatónak kell nyilvánítani.

Indokolás

A petíció benyújtásához való jog az elsődleges jogon alapuló fontos állampolgári jog, és nem 
korlátozható politikailag motivált döntésekkel. Ezért a petíció elfogadhatóságára vonatkozó, igen 
kényes döntésnek a jogon kell alapulnia még akkor is, ha vannak politikai aspektusai. 
A határozatot lehetőség szerint a bizottsági tagok egyetértésével kell meghozni. Mivel azonban 
bizonyos politikai kérdésekben nehéz a konszenzus kialakítása, helyénvalónak tűnik, ha egy 
minősített kisebbség megkapja a jogot az elfogadhatatlanságról szóló nyilatkozat ellenzésére 
kivételes esetben, hogy ne alakuljon ki holtpont. 

Módosítás 5

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(6) A bizottság által elfogadhatatlannak 
nyilvánított petíciókat irattárba helyezik, és 
a petíciót benyújtó személyt tájékoztatják a 
határozatról és annak indokairól.

(6) A bizottság által elfogadhatatlannak 
nyilvánított petíciókat irattárba helyezik, és 
a petíciót benyújtó személyt tájékoztatják a 
határozatról és annak indokairól. Adott 
esetben alternatív jogorvoslati 
lehetőségeket lehet javasolni.
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Módosítás 6

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(7) Ilyen esetekben a bizottság 
javasolhatja a petíciót benyújtó 
személynek, hogy forduljon az érintett 
tagállam vagy az Európai Unió illetékes 
hatóságához.

törölve

Módosítás 7

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(8) Ha a petíciót benyújtó személy nem 
kéri a petíció bizalmas kezelését, a petíciót 
nyilvános nyilvántartásba veszik.

(8) A petíciók nyilvántartásba vételüket 
követően fő szabályként nyilvános 
dokumentummá válnak, és a petíciót 
benyújtó személy nevét és a petíció 
tartalmát a Parlament az átláthatóság 
biztosítása érdekében közzéteheti.

Módosítás 8

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 8 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(8a) A petíciót benyújtó személy a 8. cikk 
rendelkezéseitől eltérően a magánélet 
védelme érdekében kérheti nevének 
bizalmas kezelését, amit a Parlamentnek 
tiszteletben kell tartania.
Ha a petíció benyújtójának panaszát azért 
nem lehet kivizsgálni, mert kérte nevének 
elhallgatását, akkor a további lépésekről a 
petíció benyújtójával való konzultáció 
után döntenek.
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Módosítás 9

A Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 8 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(8b) A petíciót benyújtó személy kérheti 
petíciójának bizalmas kezelését, ebben az 
esetben a Parlament megfelelő 
intézkedéseket tesz annak biztosítása 
érdekében, hogy a petíció tartalma ne 
kerüljön nyilvánosságra. A petíciót 
benyújtó személyt tájékoztatják e 
rendelkezés pontos alkalmazási 
feltételeiről.

Módosítás 10

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) Az illetékes bizottság szokásos 
tevékenysége keretében megvizsgálja az 
elfogadható petíciókat, vagy a rendes 
ülésen tartott vita, vagy írásbeli eljárás 
révén. A petíciót benyújtó személyeket 
meg lehet hívni a bizottság üléseire, 
amennyiben a petíciót megvitatják, illetve 
saját maguk is kérhetik részvételüket. Az 
elnök engedélyezheti a petíciót benyújtó 
személyek felszólalását.

Módosítás 11

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Az illetékes bizottság határozhat úgy, 
hogy az általa elfogadhatónak nyilvánított 
petíciókról jelentést készít, vagy más 
módon véleményt nyilvánít.

(1) A bizottság határozhat úgy, hogy a 45. 
cikk (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően saját kezdeményezésű
jelentést készít egy elfogadhatónak 
nyilvánított petícióról, vagy egy tömör 
állásfoglalási indítványt terjeszt a 
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Parlament elé, feltéve, hogy ez ellen az 
Elnökök Értekezlete nem emel kifogást.
Ezen állásfoglalási indítványok 
bekerülnek a bizottsági elfogadást 
követően legkésőbb nyolc héten belül 
sorra kerülő ülés napirendtervezetébe.  
Hacsak az Elnökök Értekezlete 
kivételképpen nem dönt a 131a. cikk 
alkalmazása mellett, az állásfoglalási 
indítványokat egyszeri, vita nélküli 
szavazásra bocsátják.

A bizottság, különösen a hatályos jog 
megváltoztatására irányuló petíciók 
esetén, a 46. cikk alapján más bizottságok 
véleményét is kikérheti.

A 46. cikkel és a VI. melléklettel 
összhangban a bizottság a vizsgált 
kérdésben kifejezetten illetékes más 
bizottságok véleményét is kikérheti.

Módosítás 12

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Elektronikus nyilvántartást készítenek, 
amelyben a polgárok a petíciót benyújtó 
személyt támogatásukról biztosíthatják 
azáltal, hogy a saját elektronikus 
aláírásukat az elfogadhatónak nyilvánított 
és a nyilvántartásba felvett petícióhoz 
mellékelik. 

(2) Elektronikus nyilvántartást készítenek, 
amelyben a polgárok a petíciót benyújtó 
személyt támogatásukról biztosíthatják 
azáltal, hogy a saját elektronikus 
aláírásukat az elfogadhatónak nyilvánított 
és a nyilvántartásba felvett petícióhoz 
mellékelik, illetve támogatásukat 
visszavonhatják.

Módosítás 13

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Petíciók megvizsgálása vagy 
ténymegállapítás céljából a bizottság 
intézkedhet a petíciót benyújtó személyek 
meghallgatásáról, vagy általános 
meghallgatást szervezhet, illetve 
ténymegállapítás céljából képviselőket 
küldhet a helyszínre. 

(3) Petíciók kivizsgálása, ténymegállapítás 
vagy megoldások keresése céljából a 
bizottság szervezhet tényfeltáró 
látogatásokat a petíció által érintett 
tagállamokba vagy régiókba.

A látogatásokról a résztvevők jelentést 
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készítenek. A jelentéseket a bizottsági 
jóváhagyást követően az Európai 
Parlament elnökének továbbítják.

Módosítás 14

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(4) A bizottság, véleményének 
előkészítéséhez, felkérheti a Bizottságot 
dokumentumok benyújtására, tájékoztatás 
nyújtására, és az eszközeihez való 
hozzáférés lehetővé tételére.

(4) A bizottság felkérheti a Bizottságot, 
hogy nyújtson számára segítséget, 
különösen a közösségi jog alkalmazásával 
és tiszteletben tartásával kapcsolatos 
részletes felvilágosítás, valamint a petíció 
tárgyával kapcsolatos valamennyi 
információ és dokumentum átadása 
révén. A Bizottság képviselőit meg kell 
hívni a bizottság üléseire.

Módosítás 15

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(5) A bizottság szükség esetén 
állásfoglalási indítványokat nyújt be a 
Parlamentnek az általa vizsgált 
petíciókról. 

(5) A bizottság kérheti, hogy az Európai 
Parlament elnöke intézkedésre vagy 
válaszadásra továbbítsa véleményét vagy 
ajánlását a Bizottsághoz, a Tanácshoz 
vagy az adott tagállami hatósághoz.

A bizottság ezenkívül kérelmezheti, hogy 
az elnök továbbítsa véleményét a 
Bizottsághoz vagy a Tanácshoz.

Módosítás 16

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(7) Az elnök a petíciót benyújtó 
személyeket értesíti a határozatokról és 

(7) A petíciót benyújtó személyt 
tájékoztatják a bizottság határozatáról és 
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indokaikról. annak indokolásáról.

Az elfogadható petíciót megvizsgálásának 
befejezését követően lezártnak 
nyilvánítják, és erről tájékoztatják a 
petíciót benyújtó személyt.

Módosítás 17

A Parlament eljárási szabályzata
193 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

193 a. cikk
A polgárok kezdeményezései

Amikor a Parlament tájékoztatást kap 
arról, hogy a Bizottságot az EU-Szerződés 
11. cikkének (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően felkérték egy 
jogi aktusra irányuló javaslat 
előterjesztésére, a Petíciós Bizottság 
megvizsgálja, hogy ez jellegénél fogva 
befolyással van-e tevékenységeire, és adott 
esetben értesíti erről azokat a személyeket, 
akik kapcsolódó ügyekben petíciót 
nyújtottak be.

Indokolás

Ez a módosítás csak a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően emelkedhet jogerőre.
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Az Európai Parlament 2007. május 22-i határozata a Parlament eljárási szabályzata 47. 
cikkének módosításáról: a bizottságok közötti együttműködés (2007/2016(REG)) - Richard 
Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra (B6-0461/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0139/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 3
47. cikk

A bizottságok közötti megerősített 
együttműködés

A társbizottsági eljárás

Amennyiben az Elnökök Értekezletének 
véleménye szerint egy kérdés közel azonos 
mértékben két bizottság hatáskörébe 
tartozik, illetve amennyiben a kérdés
különböző részei két különböző bizottság 
hatáskörébe tartoznak, a 46. cikk 
alkalmazandó az alábbi kiegészítő 
rendelkezésekkel:

Ha a hatáskör kérdését a 179. cikk (2) 
bekezdése vagy a 45. cikk értelmében az 
Elnökök Értekezlete elé utalták, és az 
Elnökök Értekezlete a VI. melléklet alapján 
úgy ítéli meg, hogy az ügy közel azonos 
mértékben két vagy több bizottság 
hatáskörébe tartozik, illetve hogy az ügy
különböző részei két vagy több bizottság 
hatáskörébe tartoznak, a 46. cikk 
alkalmazandó az alábbi kiegészítő 
rendelkezésekkel:

– az ütemezésről a két bizottság közösen 
állapodik meg;

– az ütemezésről az érintett bizottságok
közösen állapodnak meg;

– az előadó és a fogalmazó a 
bizottságaiknak benyújtandó szövegekről és 
a módosításokkal kapcsolatos álláspontról 
történő megállapodásra törekszik; 

– az előadó és a fogalmazók átfogó 
tájékoztatást nyújtanak egymásnak és 
megállapodásra törekszenek a 
bizottságaiknak benyújtandó szövegekről és 
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a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjukról; 

– az érintett bizottsági elnökök, előadók és 
fogalmazók közösen törekszenek a szöveg 
azon területeinek azonosítására, amelyek 
kizárólagos vagy közös hatáskörükbe 
tartoznak, és megállapodnak az 
együttműködés pontos módjáról;

– az illetékes bizottság szavazás nélkül 
fogad el módosításokat a 
véleménynyilvánításra felkért bizottságtól, 
ha azok olyan ügyekre vonatkoznak, 
amelyeket a VI. melléklet alapján az 
illetékes bizottság elnöke, a 
véleménynyilvánításra felkért bizottság
elnökével való konzultációt követően, a 
véleménynyilvánításra felkért bizottság
hatáskörébe tartozónak vél, és amelyek nem 
mondanak ellent a jelentés többi részének.

– az illetékes bizottság szavazás nélkül 
fogad el módosításokat a társbizottságtól, ha 
azok olyan ügyekre vonatkoznak, amelyeket 
a VI. melléklet alapján az illetékes bizottság 
elnöke, a társbizottság elnökével való 
konzultációt követően, a társbizottság
kizárólagos hatáskörébe tartozónak ítél, és 
amelyek nem mondanak ellent a jelentés 
többi részének. Az illetékes bizottság elnöke 
figyelembe veszi a harmadik 
franciabekezdés értelmében létrejött 
megállapodásokat;

– ha egyeztető eljárás folyik a javaslatról, a 
Parlament küldöttségében részt vesz 
minden társbizottság fogalmazója.
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Jelentéstervezet a Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálatáról
(2007/2124(REG)) - Richard Corbett jelentése

Ezt a jelentéstervezetet a jelen „jogalkotási mérleg” szerkesztésének lezárásakor még nem fogadta 
el a bizottság. A plenáris ülésen történő megszavazása után a frissített változatban. szerepelni fog. 
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Az Európai Parlament 2008. július 8-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának a 
Bizottság jóváhagyására vonatkozó módosításáról (2007/2128(REG)) - Andrew Duff jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2006. december 14-i levelére,

– tekintettel a Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról szóló 2005. december 
1-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0198/2008),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak 
tájékoztatásul.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
99 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. A bizottság felkéri a jelöltet, hogy 
tegyen nyilatkozatot és válaszoljon a 
kérdésekre. 

2. A bizottság felkéri a biztosjelöltet, hogy 
tegyen nyilatkozatot és válaszoljon a 
kérdésekre. A meghallgatást úgy kell 
megszervezni, hogy a biztosjelöltek 
minden releváns információt a Parlament 
elé tárhassanak. A meghallgatások 
megszervezésével kapcsolatos előírásokat 
az eljárási szabályzat mellékletében kell 
megállapítani.
1 Lásd a XVIb. mellékletet.

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
99 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

6. Ha a Bizottság hivatali ideje alatt a 6. Ha a Bizottság hivatali ideje alatt a 

                                               
1 HL C 285. E, 2006.11.22., 137. o.
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feladatkörökben változás történik, az 
érintett biztosokat felhívják, hogy 
jelenjenek meg a feladatkörök szerint 
illetékes bizottságok előtt. 

feladatkörökben jelentős változás történik,
vagy üres tárca betöltésére, vagy új 
tagállam csatlakozását követően új biztos 
kinevezésére kerül sor, az érintett 
biztosokat felhívják, hogy a (2) 
bekezdéssel összhangban jelenjenek meg a 
feladatkörök szerint illetékes bizottságok 
előtt.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XVI b melléklet (új)

Hatályos szöveg Módosítás

XVI b. MELLÉKLET
A Bizottság jóváhagyására vonatkozó 
iránymutatások
1. A Bizottság teljes testületének 
szavazással történő, Parlament általi 
jóváhagyására az alábbi elvek, 
követelmények és intézkedések 
vonatkoznak:
a) Az értékelés alapja
A Parlament értékeli a biztosjelölt 
általános alkalmasságát, európai 
elkötelezettségét és személyes 
függetlenségét. Értékeli továbbá jövőbeli 
tárcájával kapcsolatos ismereteit és 
kommunikációs képességeit.
A Parlament külön figyelmet fordít a 
nemek egyensúlyára. Kifejezheti 
álláspontját a tárcáknak a megválasztott 
elnök általi elosztásával kapcsolatban.
A Parlament minden olyan információra 
igényt tarthat, amely szükséges a 
biztosjelölt alkalmasságának 
megítéléséhez. Elvárja a pénzügyi 
érdekeltségekkel kapcsolatos információk 
teljes körű feltárását.
b) Meghallgatások
Minden biztosjelöltet meghívnak, hogy 
jelenjen meg az illetékes bizottság vagy 
bizottságok előtt egyszeri meghallgatásra. 
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A meghallgatások nyilvánosak.
A meghallgatásokat az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete közösen szervezi. Vegyes 
tárcák esetében megfelelő intézkedésekre 
van szükség az illetékes bizottságok 
kiválasztására. Három eset lehetséges:
i) a biztosjelölt tárcája kapcsán egy 
parlamenti bizottság illetékes: ebben az 
esetben a biztosjelöltet csak ez az egy 
bizottság hallgatja meg;
ii) a biztosjelölt tárcája kapcsán nagyjából 
azonos arányban illetékes több parlamenti 
bizottság: ebben az esetben a biztosjelöltet 
az érintett bizottságok együttesen 
hallgatják meg; és
iii) a biztosjelölt tárcája kapcsán főként 
egy bizottság illetékes, de bizonyos fokig 
legalább egy másik bizottság is érintett: 
ebben az esetben az illetékes bizottság 
hallgatja meg a biztosjelöltet, és 
egyidejűleg felkéri a többi érintett 
bizottságot a részvételre.
Az intézkedésekről részletesen egyeztetnek 
a Bizottság megválasztott elnökével.
A bizottságok jóval a meghallgatás előtt 
írásban eljuttatják a kérdéseket a 
biztosjelöltekhez. A lényegi írásbeli 
kérdések száma illetékes parlamenti 
bizottságonként nem lehet több ötnél.
A meghallgatásokra olyan körülmények 
között és olyan feltételek mellett kerül sor, 
hogy a biztosjelöltek egyenlő és méltányos 
lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra és 
véleményük kifejtésére.
A biztosjelölteket felkérik, hogy tartsanak 
legfeljebb 20 perces szóbeli bevezetőt. A 
meghallgatások lebonyolításánál az a cél, 
hogy pluralista politikai párbeszéd 
bontakozzon ki a biztosjelöltek és a 
képviselők között. A meghallgatás végén a 
biztosjelölteknek lehetőséget kell kapniuk 
egy rövid záróbeszédre.
c) Értékelés
A meghallgatásokról készült, katalogizált 
videofelvételt 24 órán belül 
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hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára.
A bizottságok késedelem nélkül 
összeülnek a meghallgatás után, hogy 
értékeljék az egyes biztosjelölteket. Az 
értékelés zárt ülésen történik. A 
bizottságok nyilatkoznak arról, hogy 
alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket 
mind a testületi tagságra, mind pedig a 
kijelölt feladatok ellátására. Ha egy 
bizottság nem jut egyetértésre e két pontot 
illetően, elnöke végső esetben titkos 
szavazásra bocsátja a két kérdést. A 
bizottságok értékelő nyilatkozatait 
nyilvánosságra hozzák, és előterjesztik az 
Elnökök Értekezlete és a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete közös, zárt ülésén. 
Eszmecserét követően az Elnökök 
Értekezlete és a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete lezártnak nyilvánítja a 
meghallgatásokat, hacsak nem döntenek 
további információk kéréséről.
A Bizottság megválasztott elnöke a 
biztosjelöltek teljes testületét és 
programjukat bemutatja a Parlament 
ülésén, amelyre az egész Tanács 
meghívást kap. A bemutatást vita követi. A 
vita lezárása érdekében bármelyik 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő beterjeszthet állásfoglalásra 
irányuló indítványt. A 103. cikk (3), (4) és 
(5) bekezdését alkalmazni kell. Az 
állásfoglalásra irányuló indítványról szóló 
szavazás után a Parlament szavaz arról, 
hogy megadja-e jóváhagyását 
megválasztott elnök és a biztosjelöltek 
testületként való kinevezéséhez. A 
Parlament a leadott szavazatok 
többségével dönt, név szerinti szavazással. 
A Parlament elnapolhatja a szavazást a 
következő ülésig.
2. A következő szabályok vonatkoznak 
arra az esetre, ha a Bizottság hivatali ideje 
alatt összetételében vagy a tárcák 
elosztásában lényeges változás történik:
a) Ha lemondás, felmentés vagy 
elhalálozás miatt szabadul fel egy tárca, a 
Parlament sürgősen felkéri a 
biztosjelöltet, hogy vegyen részt az 1. 
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pontban megállapított feltételeknek 
megfelelő meghallgatáson.
b) Új tagállam csatlakozása esetén a 
Parlament felkéri a biztosjelöltet, hogy 
vegyen részt az 1. pontban megállapított 
feltételeknek megfelelő meghallgatáson.
c) A tárcák jelentős átszervezése esetén az 
érintett biztosokat felkérik, hogy 
jelenjenek meg az érintett bizottság előtt, 
mielőtt megkezdik új hatáskörük 
gyakorlását.
Az 1. pont c) pontjának harmadik 
albekezdésében megállapított eljárástól 
eltérve, amennyiben a plenáris ülésen 
történő szavazás egyetlen biztos 
kinevezését érinti, a szavazás titkos. 



PE423.766 334/377 DV\779820HU.doc

HU



Az Európai Parlament 2007. november 13-i határozata a Parlament eljárási szabályzata –
Elnökök Értekezletének összetételéről szóló – 23. cikkének módosításáról (2007/2066(REG)) 
- Georgios Papastamkos jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra (B6-0039/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0355/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítás a következő üléshét első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás: 1
23. cikk (2) bekezdés

2. A független képviselők két, szavazati 
joggal nem rendelkező képviselőt 
delegálnak az Elnökök Értekezletének 
üléseire.

2. A független képviselők egy, szavazati 
joggal nem rendelkező képviselőt 
delegálnak az Elnökök Értekezletének 
üléseire.
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Az Európai Parlament 2007. október 24-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának a 
szó szerinti jegyzőkönyvekről szóló 173. cikkének módosításáról és egy új – a viták 
audiovizuális rögzítésére vonatkozó – 173a. cikkel történő kiegészítéséről (2007/2137(REG)) 
- Richard Corbett jelentése

az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2007. április 12-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6–0354/2007),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat, hogy e módosítás a következő ülés első napján válik hatályossá;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatásul továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás 2, 7 és 8
173. cikk

1. Az ülésekről a hivatalos nyelveken szó 
szerinti jegyzőkönyvet készítenek.

1. Az ülésekről valamennyi hivatalos 
nyelven szó szerinti jegyzőkönyvet 
készítenek.

2. A felszólalók a felszólalásuk átiratát 
legkésőbb a kézhezvétel napját követő 
napon visszajuttatják a titkárságra.

2. A felszólalók a felszólalásuk gépelt
szövegének javításait legkésőbb egy héten 
belül visszajuttatják a titkárságra. 

3. A szó szerinti jegyzőkönyvet az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának mellékleteként 
teszik közzé.

3. A szó szerinti jegyzőkönyvet az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának mellékleteként 
teszik közzé.

4. A képviselők kérhetik a szó szerinti 
jegyzőkönyvek kivonatának sürgősségi 
fordítását.

Módosítás 3, 6 és 9
173a. cikk (új)

173a. cikk
Hang- és képfelvétel az ülésekről

Az egyes ülések után haladéktalanul 
összeállítják és az interneten 
hozzáférhetővé teszik az ülésről készített 
hang- és képfelvételeket, ideértve az összes 
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tolmácsfülkéből származó hanganyagokat 
is. 
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Az Európai Parlament 2008. október 9-i határozata az Európai Parlament eljárási 
szabályzatának új 202a. cikkel történő kiegészítéséről (az Unió jelképeinek Parlament általi 
használata) (2007/2240(REG)) - Carlos Carnero González jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel a kormányközi konferencia összehívásáról szóló 2007. július 11-i állásfoglalására1, 
különösen annak (23) bekezdésére,

– tekintettel elnöke 2007. szeptember 12-i levelére,

– tekintettel a jelképeknek az Európai Unió és polgárai kapcsolatában és a nemzeti identitást 
kiegészítő európai identitás kialakításában betöltött fontos szerepére,

– tekintettel arra, hogy a jelképeket az európai intézmények már több mint 30 éve használják, és 
azokat az Európai Tanács 1985-ben hivatalosan is elfogadta2.

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0347/2008),

1. úgy határoz, hogy az alábbiaknak megfelelően módosítja eljárási szabályzatát;

2. úgy határoz, hogy a módosítás az elfogadás másnapján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
XIII. Cím – Vegyes rendelkezések – 202 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

202a. cikk
Az Unió jelképei

1. A Parlament elismeri és magáévá teszi 
az Unió alábbi jelképeit:
– a kék alapon tizenkét aranyszínű csillag
alkotta kört ábrázoló zászlót;
– Ludwig van Beethoven IX. 
szimfóniájának Örömódáján alapuló 
himnuszt;
– az „egység a sokféleségben” mottót.

                                               
1 HL C 175. E, 2008.7.10., 347. o.
2 Milánói Európai Tanács (1985. június 28. és 29.)
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2. A Parlament május 9-én ünnepli 
Európa napját.
3. A zászlót minden parlamenti épületben 
és hivatalos események alkalmával 
felvonják. A zászlót a Parlament 
valamennyi üléstermében elhelyezik.
4. A himnuszt minden alakuló ülés és 
egyéb ünnepélyes ülés megnyitásakor le 
kell játszani az állam- és kormányfők vagy 
a bővítést követően az új tagállamok 
üdvözlésére.
5. A mottót fel kell tüntetni a Parlament 
hivatalos dokumentumain.
6. Az elnökség megvizsgálja a jelképek 
Parlamenten belüli használatának további 
lehetőségeit. Az elnökség rögzíti a 
szabályzat végrehajtására vonatkozó 
részletes rendelkezéseket.
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Az Európai Parlament 2008. május 8-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzata 
81. cikkének módosításáról – végrehajtási intézkedések (2008/2027(REG)) - Monica Frassoni
jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2008. március 27-i levelére, melyben az Elnökök Értekezlete által 
2007. december 12-én jóváhagyott intézményközi megállapodást továbbította,

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK 
tanácsi határozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a 
Bizottság között létrejött intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 120. cikkének (2) bekezdésére, 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0108/2008),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítás a következő ülésszak első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 4 bekezdés – a pont 

Hatályos szöveg Módosítás

(a) az ellenőrzés ideje akkor kezdődik, 
amikor az intézkedések tervezetét az összes 
hivatalos nyelven megküldték a 
Parlamentnek; 

(a) az ellenőrzés ideje akkor kezdődik, 
amikor az intézkedések tervezetét az összes 
hivatalos nyelven megküldték a 
Parlamentnek. Rövidebb határidők esetén 
(a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló 
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke 
(5) bekezdésének b) pontja) és sürgős 
esetekben (az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (6) bekezdése) az ellenőrzés 
határidejét a végrehajtási intézkedés 
végleges tervezetének az 1999/468/EK 
határozatnak megfelelően létrehozott 
bizottság tagjainak elküldött nyelvi 
változatokban az Európai Parlament általi 
kézhezvételétől kell számítani, kivéve, ha a 

                                               
1 Elfogadott szövegek, 2008.5.8., P6_TA(2008)0189.
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parlamenti bizottság elnöke kifogást emel. 
A 138. cikk ebben az esetben nem 
alkalmazható;
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Az Európai Parlament 2008. július 8-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának 
módosításáról, a parlamenti reform munkacsoportnak a plenáris ülés munkájával és a saját 
kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos javaslatainak fényében (2007/2272(REG)) -
Richard Corbett jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2007. október 25-i és december 12-i határozataira,

– tekintettel elnökének 2007. november 15-i és 2008. január 31-i levelére,

– tekintettel a parlamenti reform munkacsoportnak „A plenáris ülés és a Parlament 
munkaterve” című, az Elnökök Értekezletének benyújtott 2007. szeptember 6-i első 
időközi jelentésére és a saját kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos 
következtetéseire,

– tekintettel az EK-Szerződés 199. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6–0197/2008),

1. úgy határoz, hogy módosítja eljárási szabályzatát az alábbiak szerint;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve a 
IIa. melléklet 2. és 3. pontját, amelyek a 2009 júliusában kezdődő parlamenti ciklus első 
napján lépnek hatályba; rámutat arra, hogy a 45. cikk (1a) bekezdése a rendelkezés 
hatálybalépése előtt engedélyezett jelentésekre is alkalmazandó;

3. úgy határoz, hogy az Európai Parlament eljárási szabályzatának a képviselők 
statútumának1 fényében történő módosításáról szóló 2007. november 13-i határozatban 
szereplő, a 39. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 5. módosítás a következő ülés első napján 
fog hatályba lépni;

4. a 204. cikk c) pontjának értelmében úgy határoz, hogy az Elnökök Értekezlete 2007. 
december 12-i és 2008. február 14-i határozataival módosított, saját kezdeményezésű 
jelentésekre vonatkozó szabályokról és gyakorlatokról szóló határozatát közzéteszi az 
eljárási szabályzat mellékleteként; utasítja főtitkárát, hogy ezt a mellékletet frissítse az 
Elnökök Értekezletének ebben a témakörben elfogadásra kerülő jövőbeli határozataival;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak 
tájékoztatásul.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
38 a cikk (új)

                                               
1 Aznapi elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0500.
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Hatályos szöveg Módosítás

38a. cikk
A Parlamentre kezdeményezési joga a 

Szerződések értelmében
Azokban az esetekben, amikor a 
Szerződések kezdeményezési jogot 
ruháznak a Parlamentre, az illetékes 
bizottság úgy határozhat, hogy saját 
kezdeményezésű jelentést készít.
A jelentés a következőket foglalja 
magában: 
a) állásfoglalási indítvány,
b) adott esetben határozat vagy javaslat 
tervezete,
c) indoklás, adott esetben pénzügyi 
kimutatással.
Ha egy jogszabály elfogadásához a 
Tanács egyetértése vagy hozzájárulása, 
vagy a Bizottság véleménye vagy 
egyetértése szükséges, a Parlament 
határozhat úgy a jogszabályjavaslatról 
tartott szavazás után és az előadó 
javaslatára, hogy elhalasztja a szavazást 
az állásfoglalási indítványról, amíg a 
Tanács vagy a Bizottság ki nem fejti 
álláspontját.

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
45 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1a. A saját kezdeményezésű jelentésekben 
foglalt állásfoglalási indítványokat a 
Parlament a 131a. cikk szerinti rövid 
ismertetési eljárásban vitatja meg. Az 
ilyen állásfoglalási indítványokhoz nem 
fogadhatók el módosítások a plenáris 
ülésen történő megvitatás alkalmából, 
kivéve, ha azokat az előadó új információ 
figyelembevétele céljából terjesztette elő; 
ugyanakkor alternatív állásfoglalási 
indítványokat elő lehet terjeszteni a 151. 
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cikk (4) bekezdésének megfelelően. Ez a 
bekezdés nem alkalmazható, ha a jelentés 
tárgya alkalmas kiemelt plenáris vitára, 
ha a jelentést a 38a. vagy a 39. cikkben 
említett kezdeményezési jog alapján 
készítették, vagy ha a jelentés az Elnökök 
Értekezlete által megállapított 
kritériumok1 szerint stratégiai jelentésnek 
tekinthető. 
______________
1Lásd az Elnökök Értekezlete megfelelő 
határozatát az eljárási szabályzat …
mellékletében.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. E cikk rendelkezéseit értelemszerűen 
kell alkalmazni azokban az esetekben, 
amelyekben a Szerződések a Parlament 
kezdeményezési jogát állapítják meg

2. Ha a jelentés tárgya a 38a. cikkben 
említett kezdeményezési jog körébe 
tartozik, az engedélyezést csak azon az 
alapon lehet megtagadni, hogy a 
Szerződésekben foglalt feltételek nem 
teljesülnek.

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
45 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Ilyen esetekben az Elnökök Értekezlete két 
hónapon belül határoz.

2a. Az Elnökök Értekezlete a 38a. cikkben 
és a 39. cikkben meghatározott esetekben
két hónapon belül határoz.

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
110 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. A Tanácsnak vagy a Bizottságnak 1. A Tanácsnak vagy a Bizottságnak 
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bármely képviselő tehet fel írásbeli választ 
igénylő kérdéseket. A kérdések tartalmáért 
teljes mértékben a kérdés megfogalmazója 
felelős.

bármely képviselő tehet fel írásbeli választ 
igénylő kérdéseket a mellékletben 
található iránymutatásoknak 
megfelelően1. A kérdések tartalmáért teljes 
mértékben a kérdés megfogalmazója 
felelős.

______________
1Lásd a IIa. mellékletet.

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
110 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. A kérdéseket írásban kell benyújtani az 
Elnöknél, aki a kérdéseket az érintett 
intézményhez továbbítja.

2. A kérdéseket írásban kell benyújtani az 
Elnöknél, aki a kérdéseket az érintett 
intézményhez továbbítja. Ha a kérdés 
elfogadhatósága kétséges, az Elnök dönt 
róla. Döntéséről értesíteni kell a kérdést 
benyújtó képviselőt.

Módosítás 7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
111 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. A képviselők írásbeli választ igénylő 
kérdéseket intézhetnek az Európai 
Központi Bankhoz.

1. A képviselők a mellékletben található 
iránymutatásoknak megfelelően1 írásbeli 
választ igénylő kérdéseket intézhetnek az 
Európai Központi Bankhoz.

______________
1Lásd a IIa. mellékletet.

Módosítás 8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
131 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

131a. cikk
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Rövid ismertetés
A Parlament az előadó kérésére vagy az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 
dönthet, hogy teljes vitát nem igénylő 
jelentést az előadó röviden ismertessen a 
plenáris ülésen. Ebben az esetben a 
Bizottság részére meg kell adni a 
lehetőséget a hozzászólásra, és minden 
képviselőnek jogában áll reagálni egy 
további írásos nyilatkozattal a 142. cikk 
(7) bekezdése értelmében.

Módosítás 9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
142 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5. A jelentésről szóló vitában a Bizottságot 
és a Tanácsot általában közvetlenül a 
jelentésnek az előadó általi előterjesztését 
követően kell meghallgatni. Ugyanakkor a 
Bizottság javaslatának vitája esetén az 
Elnök felkéri a Bizottságot az első 
felszólalás megtételére a javaslat rövid 
ismertetése céljából, és a Tanácstól 
származó szöveg vitája esetén az Elnök 
felkérheti a Tanácsot az első felszólalás 
megtételére, mindkét felszólalást az előadó 
felszólalása követi. A Bizottság és a 
Tanács újból szót kaphat, különösen a 
képviselők által tett nyilatkozatokra történő 
válaszadás céljából.

5. A jelentésről szóló vitában a Bizottságot 
és a Tanácsot általában közvetlenül a 
jelentésnek az előadó általi előterjesztését 
követően kell meghallgatni. A Bizottság, a 
Tanács és az előadó újból szót kaphat, 
különösen a képviselők által tett 
nyilatkozatokra történő válaszadás 
céljából.

Módosítás 10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
151 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4. A bizottság jelentésében szereplő nem 
jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy 
képviselőcsoport alternatív állásfoglalási 
indítványt terjeszthet elő.

4. A bizottság jelentésében szereplő nem 
jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő alternatív állásfoglalási 
indítványt terjeszthet elő.
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Ilyen esetben a képviselőcsoport nem
terjeszthet elő módosításokat az illetékes 
bizottság állásfoglalási indítványához. A 
képviselőcsoport állásfoglalási indítványa
nem lehet hosszabb, mint a bizottság 
állásfoglalási indítványa; azt a 
Parlamentben módosítás nélkül bocsátják 
egyetlen szavazásra.

Ilyen esetben a képviselőcsoport vagy az 
érintett képviselők nem terjeszthetnek elő 
módosításokat az illetékes bizottság 
állásfoglalási indítványához. Az alternatív
állásfoglalási indítvány nem lehet 
hosszabb, mint a bizottság állásfoglalási 
indítványa; azt a Parlamentben módosítás 
nélkül bocsátják egyetlen szavazásra.

A 103. cikk (4) bekezdése megfelelően 
alkalmazandó.

Módosítás 11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
II a melléklet (új)

Hatályos szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
Iránymutatások a 110. és 111. cikk 

szerinti, írásbeli választ igénylő 
kérdésekhez

1. Az írásbeli választ igénylő kérdésnek:
- az érintett intézmény hatáskörébe és 
tevékenységi körébe kell tartoznia, és 
közérdekűnek kell lennie;
- tömörnek kell lennie, és érthető 
kérdésföltevést kell tartalmaznia;
- nem szabad sértő nyelvezetet használnia;
- nem szabad szigorúan személyes ügyekre 
vonatkoznia.
2. Ha egy kérdés nem felel meg ezeknek 
az iránymutatásoknak, a Főtitkárság 
javaslatot tesz az előterjesztőnek: hogyan 
lehetne úgy megfogalmazni a kérdést, 
hogy elfogadható legyen.
3. Ha az előző hat hónap folyamán azonos 
vagy hasonló kérdést már feltettek és 
megválaszoltak, a Főtitkárság a korábbi 
kérdés és válasz másolatát eljuttatja az 
előterjesztőhöz. A megismételt kérdést 
nem továbbítják az érintett intézménynek, 
kivéve, ha az előterjesztő újabb fontos 
fejleményekre hivatkozik vagy további 
információhoz kíván jutni.
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4. Ha egy kérdés olyan tényre vagy 
statisztikai információra vonatkozik, 
amely a Parlament könyvtárában 
hozzáférhető, a könyvtár tájékoztatja erről 
a képviselőt, aki visszavonhatja a kérdést.
5. Kapcsolódó ügyekben feltett kérdésekre 
együttes válasz is adható.
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Az Eljárási Szabályzat 162. cikke (2) bekezdésének értelmezése (2005/2103(REG)) - Maryline 
Reynaud
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Az Eljárási Szabályzat értelmezése / módosítása a hatásköri ütközések megoldásának 
elősegítése érdekében a nem jogalkotási eljárások esetében (2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich
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Az Eljárási Szabályzat 166. cikkének értelmezése (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Az Eljárási Szabályzat írásos nyilatkozatokra vonatkozó 116. cikkének értelmezése 
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Az Európai Parlament 2008. szeptember 24-i határozata eljárási szabályzata 121. cikkének 
(a Bíróság előtti eljárások) módosításáról (2007/2266(REG)) - Costas Botopoulos jelentése

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Jogi Bizottság elnökének 2007. szeptember 26-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 201. és 202. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0324/2008),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítás a következő ülés első napján lép hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
121 cikk – 3a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Bírósági eljárások során az Elnök az 
illetékes bizottsággal folytatott 
tanácskozást követően észrevételeket 
terjeszt elő vagy közbenjár bármely 
bíróság előtt a Parlament nevében.
Ha az Elnök el kíván térni az illetékes 
bizottság ajánlásától, erről és döntésének 
indokairól tájékoztatja a bizottságot és az 
Elnökök Értekezletét.
Ha az Elnökök Értekezlete úgy véli, hogy 
a Parlament kivételesen ne terjesszen elő 
észrevételeket vagy ne járjon közben a 
Bíróság előtt folyó olyan ügyben, amely a 
Parlament által elfogadott jogi aktus 
érvényességét érinti, a kérdést késedelem 
nélkül a plenáris ülés elé terjeszti.
Sürgős esetekben az Elnök óvintézkedést 
tehet az illetékes Bíróság által 
megállapított határidők betartásának 
érdekében. Ilyen esetekben az e 
bekezdésben foglalt eljárást a lehető 
leghamarabb meg kell kezdeni.
Értelmezés:
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Az eljárási szabályzatban foglaltak nem 
akadályozzák az illetékes bizottságot abban, hogy 
sürgős esetekben a megfelelő eljárásról határozzon 
ajánlása időben történő továbbítása érdekében.
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Az Európai Parlament 2008. január 31-i határozata az eljárási szabályzat 19. cikkének 
értelmezéséről: az elnök feladatai (2008/2016(REG)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

- tekintettel Alkotmányügyi Bizottsága elnökének 2008. január 24-i levelére,

- tekintettel eljárási szabályzata 201. cikkére,

1. a 19. cikkhez az alábbi értelmezést fogadja el:

„A 19. cikk (1) bekezdését a következőképpen kell értelmezni: az e cikkben biztosított 
jogkör magában foglalja, hogy az Elnök elutasíthatja a túlzásba vitt indítványokat – mint 
például ügyrendi javaslatok, eljárási indítványok, szavazáshoz fűzött indokolások, 
valamint külön szavazások, részenkénti szavazások és név szerinti szavazások iránti 
kérelmek –, ha meggyőződése szerint nyilvánvaló céljuk és eredményük a Parlament 
eljárásainak tartós és súlyos obstrukciója, valamint más képviselők jogainak tartós és 
súlyos korlátozása.”;

2. utasítja elnökét, hogy tájékoztatásul továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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Az Európai Parlament 2008. szeptember 2-i határozata az eljárási szabályzat 182. cikkének 
értelmezéséről: az albizottságok elnökének szerepe (2008/2075(REG))- Mauro Zani jelentése

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Alkotmányügyi Bizottsága elnökének 2008. július 22-i levelére,

–   tekintettel az eljárási szabályzat 201. cikkére,

1. úgy határoz, hogy a 182. cikkhez az alábbi értelmezést csatolja:

„A 182. cikk (1) bekezdése nem akadályozza meg a főbizottság elnökét abban – sőt, 
éppen lehetővé teszi számára –, hogy az albizottságok elnökét bevonja a bizottság 
elnökségének munkájába, vagy hogy megengedje számukra az olyan ügyekben folytatott 
vitákon az elnöklést, melyekkel az adott albizottság foglalkozik, feltéve, hogy ezt az 
eljárási módot teljes egészében a bizottság elnöksége elé utalják megfontolásra, és az 
elnökség ehhez hozzájárulását adja.”

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak 
tájékoztatásul
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Az Eljárási Szabályzat 179. cikkének értelmezése (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Az Európai Parlament 2009 . február 19-i határozata az eljárási szabályzat 47. cikkének és a 
149. cikke (4) bekezdésének értelmezéséről: társbizottsági eljárás és a határozatképesség 
megállapítása (2008/2327(REG)) - Jo Leinen jelentése

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Alkotmányügyi Bizottsága elnökének 2009. január 27-i és 2009. február 13-i 
levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 201. cikkére,

1.   úgy határoz, hogy a 47. cikkhez az alábbi értelmezést csatolja:

„A 47. cikk szerinti társbizottság eljárás, nemzetközi megállapodás 83. cikk szerinti vizsgálata 
esetén, nem alkalmazható a 75. cikk szerinti hozzájárulási eljárás vonatkozásában.”

2.   úgy határoz, hogy a 149. cikk (4) bekezdéséhez az alábbi értelmezést csatolja:

„Azoknak a képviselőknek, akik a határozatképesség megállapítását kérelmezik, e kérelem 
előterjesztésekor jelen kell lenniük az ülésteremben.”

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak 
tájékoztatásul.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649
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2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)
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The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)

Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs 
in the course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli – European federalist
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
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topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
‘Green Nine’ organisations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communities
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


