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Módosítás 16
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) A parlamenti mentelmi jog nem a 
képviselők személyes kiváltsága, hanem a 
teljes Parlament és az egyes képviselők 
függetlenségének biztosítéka.

Or. de

Módosítás 17
Francesco Enrico Speroni

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) Amikor felkérik arra, hogy 
határozzon az Európai Unió 
kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyv 8. cikkének alkalmazásáról, a 
Parlament – amely az említett cikkben 
foglalt mentelmi jogot nem függesztheti 
fel – indokolással ellátott véleményt ad ki. 
Az igazságszolgáltatás érdekében a 
Parlament felfüggeszti a képviselő fenti 
jegyzőkönyv 9. cikkében meghatározott 
mentelmi jogát, kivéve, ha igen komoly 
indokok alapján feltételezhető, hogy a 
mentelmi jog felfüggesztésére irányuló 
jogi eljárás valódi célja a Parlament 
működésének akadályozása vagy a 
képviselővel szembeni, parlamenti 
képviselői minősége miatti támadás.

Or. it
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Indokolás

Az Európai Unió Bírósága ítéleteivel összhangban.

Módosítás 18
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(1b) A Parlament saját kezdeményezésére 
vagy az érintett képviselő kérésére az 
eljárás bármely szakaszában 
felülvizsgálhatja a mentelmi jog 
felfüggesztéséről vagy fenntartásáról szóló 
határozatot abban az esetben, ha a 
korábbi határozatot megalapozó tényállás 
érdemben megváltozott, vagy ha az eljárás 
addigi lefolyása alapján ez indokoltnak 
tűnik.

Or. de

Módosítás 19
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

6a. cikk 
A kiváltságok és a mentelmi jog 

fenntartása
(1) Azokban az esetekben, amikor a 
tagállami hatóságok állítólag megsértették 
egy képviselő vagy volt képviselő 
kiváltságait és mentességeit, határozat 
meghozatala iránti kérelem nyújtható be a 
Parlamenthez a 7. cikk (-1) bekezdésének 
megfelelően, arra vonatkozóan, hogy 
ténylegesen megsértették-e ezeket a 
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kiváltságokat és mentességeket.
(2) A mentelmi jog vagy a kiváltságok 
fenntartására irányuló kérelem különösen 
akkor nyújtható be, ha úgy ítélik meg, 
hogy a körülmények a képviselő szabad 
mozgására vonatkozó igazgatási vagy 
egyéb korlátozást jelentenek a parlamenti 
ülésekre való utazás vagy az onnan 
történő elutazás tekintetében, illetve a 
képviselői megbízatásának keretében 
történő véleménynyilvánítás vagy szavazás 
tekintetében, illetve ha megfelelnek az 
Európai Unió kiváltságokról és 
mentességekről szóló jegyzőkönyve 9. 
cikkében meghatározott szempontoknak.
(3) A képviselőt megillető kiváltságok és 
mentességek fenntartására irányuló 
kérelem nem fogadható el, ha ugyanazon 
bírósági eljárás tekintetében korábban az 
érintett képviselő mentességének 
felfüggesztésére vagy fenntartására 
irányuló kérelmet nyújtottak be, 
függetlenül attól, hogy a kérelem 
benyújtásának időpontjában meghozták-e 
a határozatot.
(4) A képviselőt megillető kiváltságok és 
mentességek fenntartására irányuló 
kérelem nem vizsgálható meg, ha 
ugyanazon bírósági eljárás tekintetében 
korábban az érintett képviselő mentelmi 
jogának felfüggesztésére irányuló 
kérelmet nyújtottak be.
(5) Azokban az esetekben, amikor a 
képviselő mentelmi joga és kiváltságai 
fenntartásának elutasításáról szóló 
határozatot hoztak, a képviselő új 
bizonyíték benyújtása mellett a határozat 
felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálatra 
irányuló kérelem nem elfogadható, ha az 
EUMSZ 263. cikkének megfelelően a 
határozat ellen eljárást indítottak, vagy ha 
az elnök véleménye szerint a bemutatott új 
bizonyíték nem eléggé megalapozott 
ahhoz, hogy alátámassza a 
felülvizsgálatot.
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Or. de

Módosítás 20
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) A tagállamok illetékes hatóságai 
kérelmet intézhetnek az elnökhöz arra 
vonatkozóan, hogy valamely képviselő 
mentelmi jogát felfüggesszék, illetve 
valamely képviselő vagy volt képviselő 
kérelmet intézhet az elnökhöz a 
kiváltságok és mentességek fenntartása 
érdekében. E kérelmeket a Parlament 
plenáris ülésén bejelentik, és az illetékes 
bizottsághoz utalják.

Or. de

Módosítás 21
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 12 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(12a) A bizottság alapelveket határoz meg 
e cikk alkalmazására vonatkozóan.

Or. de

Indokolás

E kiegészítésnek nem célja, hogy a bizottság saját hatáskörében lényegi értékelést tehessen, 
ami végső soron a Parlament számára fenntartott jog. Sokkal inkább azt kell biztosítania, 
hogy a Jogi Bizottság javaslatai hasonló esetekben hasonló intézkedésekhez vezessenek, és így 
egyfajta határozathozatali gyakorlat alakuljon ki.


