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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra 
alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács szövegére (5953/2008),

– tekintettel az EK-Szerződés 245. cikkének második albekezdésére és az Euratom-
Szerződés 160. cikkének második albekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0066/2008),

– tekintettel a Bizottság az Európai Bíróság eljárási szabályzatának a felülvizsgálati 
eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosítására 
irányuló, a Bíróság által a Bíróság alapokmányának 64. cikke alapján benyújtott 
kérelemről szóló, az EK-Szerződés 245. cikkének második albekezdése és az Euratom-
Szerződés 160. cikkének második albekezdése szerinti véleményére (SEC(2008)0345),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Tanács határozatának tervezetét;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A Bíróság kérelmén alapuló tanácsi határozatra irányuló javaslat célja egy, a felülvizsgálati 
eljárás keretében alkalmazandó nyelvekre vonatkozó rendelkezés beiktatása a Bíróság eljárási 
szabályzatába a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 64. cikke értelmében, az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 245. cikkének második albekezdésében és az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződés 160. cikkének második albekezdésében 
meghatározott eljárás szerint.

Az Elsőfokú Bíróság határozataira vonatkozóan a Bíróság által lefolytatandó felülvizsgálati 
eljárásról az EK-Szerződés 225. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint az Euratom-
Szerződés 140a. cikkének (2) és (3) bekezdése rendelkezik, amennyiben az Elsőfokú Bíróság 
a valamely bírói testület határozata elleni fellebbezésről vagy a Bíróság alapokmányában 
meghatározott, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekben hoz ítéletet.

A Bíróság alapokmánya a felülvizsgálat lehetőségét arra az esetre irányozza elő, amikor az 
előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések az Elsőfokú Bíróság hatáskörébe tartoznak. E 
lehetőséggel mindeddig nem éltek, ugyanakkor a Bíróság úgy ítélte meg, hogy eljárási 
szabályzatát módosítania kell annak érdekében, hogy a nyelvhasználati szabályokat ezen új 
felülvizsgálati eljárásra alkalmazni tudja.

A szabályzatot érintő módosítás a IVa. cím alá beillesztendő 123a. cikk révén arról 
rendelkezik, hogy az eljárás nyelve az Elsőfokú Bíróság felülvizsgálat tárgyát képező 
határozatának nyelve.

A javasolt rendelkezés összhangban van az eljárási szabályzat 110. cikkének az Elsőfokú 
Bíróság határozatai elleni fellebbezésről szóló rendelkezésével is.

Az előadó ezért támogatja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot.
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