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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés megerősíti a Parlament hatáskörét 
mind a jogalkotás, mind a Bizottságnak a jogszabályalkotás átruházására és a végrehajtásra 
vonatkozó jogköre terén gyakorolt ellenőrzés tekintetében, és felkéri az Alkotmányügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés a szubszidiaritás elvének való megfelelés 
ellenőrzése tekintetében két konkrét mechanizmus bevezetése révén lényegesen nagyobb 
szerepet biztosít a nemzeti parlamenteknek; az egyes esetekben a nemzeti parlamenteknek 
(a Bizottság által biztosított) nyolc hét áll rendelkezésére, hogy véleményezzék a 
jogalkotási javaslatokat; az egyik mechanizmus: amennyiben az uniós parlamentek 
egyharmada indokolással ellátott véleményében úgy ítéli meg, hogy a jogalkotási javaslat 
nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét, a Bizottságnak újból meg kell vizsgálnia a 
javaslatot; a másik mechanizmus: amennyiben az uniós parlamentek többsége 
indokolással ellátott véleményben ellenzi a jogszabálytervezetet, mivel az nem tesz eleget 
a szubszidiaritás elvének, e kérdésről mind az Európai Parlament, mind a Tanács még az 
előtt szavaz, hogy a Parlament első olvasatban véleményt nyilvánítana a javaslat 
tartalmáról;

2. úgy véli, hogy – figyelembe véve, hogy az új jogalkotási javaslatok tekintetében a 
jegyzőkönyv rendelkezései a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után haladéktalanul 
alkalmazandók – megfelelő belső eljárást kell bevezetni a Parlament eljárási 
szabályzatába, amely lehetővé teszi, hogy a szubszidiaritással kapcsolatos kérdésekben 
gyorsan és hatékonyan szülessen döntés, továbbá amely biztosítja, hogy a nemzeti 
parlamentek indokolással ellátott véleményeit alaposan és a jogalkotási eljárás 
indokolatlan késleltetése nélkül megvizsgálják;

3. hangsúlyozza, hogy a 35. cikk szerinti közösségi jogszabályok szubszidiaritás elvének 
történő megfelelése beleillik megbízatásába, és úgy véli, hogy amennyiben a nemzeti 
parlamentek többsége a bizottsági javaslat ellen foglal állást,a szubszidiaritással 
foglalkozó egyedi eljárás keretében a Jogi Bizottságnak kellene a plenáris ülésre a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról szóló indítványt benyújtania, még mielőtt a 
javaslat a Parlament első olvasatára a bizottság elé kerül;

4. rámutat arra, hogy a Lisszaboni Szerződés olyan új jogalapot tartalmaz, amely a szellemi 
tulajdonjogok tekintetében együttdöntést ír elő, mivel az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) 97a. cikke a következőket tartalmazza: „A belső piac létrehozása, 
illetve működése keretében az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 
keretében intézkedéseket fogad el a szellemi tulajdonjogok Unión belüli egységes oltalmát 
biztosító európai oltalmi jogcímek létrehozására, valamint egy uniós szintű központi 
engedélyezési, koordinációs és ellenőrzési rendszer megteremtésére”; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a szellemi tulajdonjogok nyelvhasználati szabályai tekintetében a 
határozathozatali eljárásban továbbra is egyhangúlag kell a döntéseket meghozni és a 
Parlamenttel pusztán konzultálni kell;
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5. úgy véli, hogy a Bizottságnak ki kell aknáznia az új jogalapot, és ismét fel kell vetnie az 
európai uniós szabadalom ötletét, valamint ki kell egészítenie és meg kell erősítenie a 
szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos európai jogalkotást;

6. üdvözli az EUMSz. 254a. cikkében meghatározott új jogalapot, amely szerint „Feladataik 
ellátása során az Unió intézményei, szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független 
európai igazgatásra támaszkodnak”, mivel ez alapot nyújt az Unió igazgatási eljárásáról 
szóló jogszabályra irányuló rendelet megalkotásához;

7. úgy véli, hogy e rendeletet minél előbb el kell készíteni, és szándékában áll még a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt megvizsgálni, hogy a tagállamok eltérő 
jogalkotási hagyományai fényében milyen formát kellene öltenie az ilyen szabályozásnak;

8. rámutat arra, hogy a Szerződés polgári és bűnügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködésről szóló új rendelkezései a bírák, ügyészek és az igazságügyi 
alkalmazottak képzésének támogatására vonatkozó intézkedések jóváhagyásának 
jogalapját is tartalmazza; az a véleménye, hogy tekintettel a Jogi Bizottság közelmúltbeli 
jelentéseiben megfogalmazott aggodalmakra, az együttdöntéssel elfogadandó, és esetleg a 
tagállamok jogszabályainak és rendeleteinek egymáshoz történő közelítését is tartalmazó 
intézkedéseket a lehető leghamarabb meg kellene vizsgálni;

9. sajnálja, hogy a 65. cikkben foglalt, „több államra kiterjedő vonatkozású” korlátozás 
továbbra is jelentősen akadályozza a polgári ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés érdemi fejlődését;

10. üdvözli az EUMSz. 224a. cikkében a bírósági és törvényszéki bírák és főtanácsnokok 
kinevezésére vonatkozó, új eljárást, amely értelmében a nemzeti kormányok határozatát 
megelőzően egy héttagú szakértői bizottság – amelynek egyik tagját az Európai Parlament 
javasolja – véleményezi a jelöltek feladatra való alkalmasságát; úgy véli, hogy a 
Parlament eljárási szabályzatába egyedi eljárást kell belefoglalni, amely értelmében e 
bizottság tagját az illetékes bizottság véleménye alapján a plenáris ülésen hozott 
határozatban nevezik ki;

11. úgy véli, hogy a jogszabályokra és a jogi normák hierarchiájára – különös tekintettel a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusra – vonatkozó új rendelkezések jelentős mértékben 
hozzájárulnak az uniós jogalkotás minőségének javításához; a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok rendelkezései alkalmazásának előmozdítása érdekében az intézményeknek 
meg kell állapodniuk a jogalkotási javaslatokban rendszeresen használható standard 
formulában; úgy véli továbbá, hogy a lehető leghamarabb haladást kell elérni az EUMSz. 
249c. cikkén alapuló végrehajtási aktusokról szóló rendelet együttdöntési eljárásban 
történő elfogadása terén;

12. tekintettel arra, hogy időre lesz szükség az új szerződéshez való alkalmazkodáshoz úgy 
véli, hogy a közösségi vívmányok közelmúltbeli komitológiai határozattal történő 
összehangolását mielőbb, még a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt be kell fejezni; 
úgy véli, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is figyelembe vevő kiigazítás a 
jelenleginél összetettebb feladat, és ezt az új szerződés hatálybalépése után kell 
végrehajtani, továbbá reméli, hogy a Bizottság benyújtja az ehhez szükséges javaslatokat; 
rámutat arra, hogy bár a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározása hasonlít a 
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„kvázi jogalkotási intézkedésekhez”, amelyek esetében az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás alkalmazandó, a két fogalom nem tekinthető azonosnak, és 
ezért úgy gondolja, hogy a jelenleg folyó kiigazítási eljárás nem teremthet precedenst a 
jövőre nézve;

13. aggodalmát fejezi ki a Tanács jóváhagyására váró, nagyszámú egységes szerkezetbe 
foglalásra irányuló eljárás miatt, és a Tanácsnak igen keményen kell majd dolgoznia, ha 
az új szerződés hatálybalépése előtt kívánja elfogadni az összes kodifikált aktust;

14. üdvözli, hogy ezentúl a személyzeti szabályzatra is együttdöntés vonatkozik, mivel így a 
Parlament a Tanáccsal egyenjogú félként vehet részt e rendelkezések módosításában; úgy 
véli, hogy ez különösen fontos a képviselők asszisztenseire vonatkozó, jövőbeni 
szabályzat szempontjából, amely kidolgozásáról és végrehajtásáról a Parlament határozott.
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