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Módosítás 12
Pervenche Berès

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlása 
alapján hoz határozatot.

Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlásának 
figyelembe vételével fogadja el 
határozatát. Az ajánlás tartalmaz bevezető 
hivatkozásokat, azonban nem tartalmaz 
preambulumbekezdéseket. Magában 
foglalhat egy rövid indokolást, amely az 
előadó felelőssége és nem szavaznak róla. 
Az indokolásnak azonban összhangban 
kell lennie az illetékes bizottság által 
elfogadott ajánlás szövegével. Ellenkező 
esetben az illetékes bizottság elnöke az 
indokolást törölheti.
Az illetékes bizottság ajánlásával együtt 
állásfoglalási indítványt nyújthat be. A 
188. cikk (3) bekezdése szerinti 
véleménynyilvánításra felkért bizottságok 
az illetékes bizottság által benyújtandó 
állásfoglalási indítvány részeire vonatkozó 
javaslatokat tartalmazó véleményt 
fogadhatnak el.
Az illetékes bizottság az egyetértésre 
irányuló kérelmet haladéktalanul 
megvizsgálja. Amennyiben az illetékes 
bizottság az egyetértésre irányuló kérelem 
hozzá való benyújtásától számított négy 
hónapon belül nem fogad el ajánlást, 
erről értesíti a Parlamentet. Ennek 
alapján a Parlament vitát rendezhet.

Or. en

Módosítás 13
Gerald Häfner
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlása 
alapján hoz határozatot.

Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlásának 
figyelembe vételével fogadja el 
határozatát. Az ajánlás tartalmaz bevezető 
hivatkozásokat, és tartalmazhat 
preambulumbekezdéseket.

Or. en

Módosítás 14
Eva Joly

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlása 
alapján hoz határozatot.

Ha a javasolt jogszabályhoz az Európai 
Unióról szóló szerződéssel vagy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel összhangban a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlásának 
figyelembe vételével fogadja el 
határozatát. Az ajánláshoz mellékelhetők 
preambulumbekezdések, amelyek 
semmilyen tekintetben sem módosítják a 
javasolt jogszabály szövegét, illetve kötik 
feltételhez elfogadását vagy végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a Parlament számára lehetőséget kell biztosítani, hogy 
határozatait magyarázó preambulumbekezdések révén indokolhassa. Továbbá mindez erősíti 



AM\1008523HU.doc 5/12 PE522.877v01-00

HU

a Parlament politikai szerepét, kiváltképp a többi intézménnyel szemben. A parlamenti jogi 
aktusok láthatóságának elősegítése érdekében célravezető lenne, ha a Parlament egyetértése 
megadásának vagy elutasításának indokolását egy külön állásfoglalásra irányuló indítvány 
helyett belefoglalnák az egyetértés megadására vagy elutasítására vonatkozó ajánlásba.

Módosítás 15
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

 Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlása 
alapján hoz határozatot.

Ha a javasolt jogszabályhoz vagy egy 
nemzetközi megállapodáshoz a Parlament 
egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 
bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 
vagy elutasítására vonatkozó ajánlásának 
figyelembe vételével hoz határozatot. Az 
ajánlás tartalmaz bevezető hivatkozásokat, 
azonban nem tartalmaz 
preambulumbekezdéseket. Magában 
foglalhat egy rövid indokolást, amely az 
előadó felelőssége és nem szavaznak róla. 
A bizottságban előterjesztett módosítások 
csak akkor fogadhatóak el, ha az előadó 
által javasolt ajánlás visszavonására 
irányulnak.

Or. de

Módosítás 16
Helmut Scholz

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

Hatályos szöveg Módosítás

Az illetékes bizottság ajánlásával együtt 
nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló 
indítványt nyújthat be, amellyel a 
Parlament határozatát koherens és 
érthető módon indokolja, illetve a jogi 
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aktusok vagy a nemzetközi 
megállapodások végrehajtására vonatkozó 
ajánlásokat tesz. A megadott feltételek 
esetén az illetékes bizottság felkéri a 
társbizottságokat, hogy fejtsék ki 
véleményüket.

Or. de

Módosítás 17
Eva Joly

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

Hatályos szöveg Módosítás

Kellően indokolt sürgős helyzetekben 
határidőt lehet megszabni az ajánlások 
elfogadására vonatkozóan. Az 52. cikk 
(4)–(5) bekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A Parlament az egyetértése előtt az általa szükségesnek ítélt időtartamot veheti igénybe. Ezen 
túlmenően a véleménynyilvánításra felkért bizottságok számára elég időt kell biztosítani 
feladataik hatékony ellátásához. Ezért az önkényesen kiszabott rövid határidő nem áll 
összhangban e célkitűzésekkel. Mindazonáltal célravezető kivételek engedélyezése kellően 
indokolt sürgős helyzetekben. Az 52. cikk (2) és (4) bekezdése már rendelkezik az olyan 
esetekről, amikor az előadó jogtalanul késlelteti jelentése ismertetését, ezért ezt 
értelemszerűen lehet alkalmazni az egyetértési eljárásra is.

Módosítás 18
Andrew Duff

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

Hatályos szöveg Módosítás

Az illetékes bizottság az egyetértésre 
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irányuló kérelmet haladéktalanul 
megvizsgálja. Amennyiben az illetékes 
bizottság úgy határoz, hogy nem tesz 
ajánlást, illetve az egyetértésre irányuló 
kérelem hozzá való benyújtásától 
számított egy éven belül nem fogad el 
ajánlást, az Elnökök Értekezlete a témát 
ajánlás nélkül, megfontolás céljából 
felveheti a következő ülés napirendjére.

Or. en

Módosítás 19
Helmut Scholz

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

Hatályos szöveg Módosítás

Az illetékes bizottság az egyetértésre 
irányuló kérelmet a megfelelő időn belül 
megvizsgálja. Amennyiben az illetékes 
bizottság saját kezdeményezésére, illetve 
egy társbizottság kérésére úgy határoz, 
hogy felfüggeszti a kérelem feldolgozását, 
akkor többségi szavazással erre irányuló 
formális határozatot hoz.

Or. de

Módosítás 20
Pervenche Berès

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az Európai Unióról szóló szerződés 
vagy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés alapján az egyetértését igénylő 
jogszabályról; módosítást nem lehet 

A Parlament az illetékes bizottság ajánlása 
alapján egyetlen szavazás keretében 
határoz az Európai Unióról szóló szerződés 
vagy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés alapján az egyetértését igénylő 
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benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 
szükséges többség az Európai Unióról 
szóló szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi.

jogszabályról; módosítást nem lehet 
benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 
szükséges többség az Európai Unióról 
szóló szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi, 
illetve, ha abban nincs a többség mértéke 
feltüntetve, a leadott szavazatok többsége.
Amennyiben nem érik el az előírt 
többséget, a javasolt jogalkotási aktust 
elutasítottnak kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 21
Gerald Häfner
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az Európai Unióról szóló szerződés 
vagy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés alapján az egyetértését igénylő 
jogszabályról; módosítást nem lehet 
benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 
szükséges többség az Európai Unióról 
szóló szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi.

A Parlament az egyetértésről szóló
egyetlen szavazás keretében, az illetékes 
bizottság ajánlásának figyelembevételével
határoz az Európai Unióról szóló szerződés 
vagy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés alapján az egyetértését igénylő 
jogszabályról; módosítást nem lehet 
benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 
szükséges többség az Európai Unióról 
szóló szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi, 
illetve, ha abban nincs a többség mértéke 
feltüntetve, a leadott szavazatok többsége.
Amennyiben nem érik el az előírt 
többséget, a javasolt jogalkotási aktust 
elutasítottnak kell tekinteni.

Or. en
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Módosítás 22
Eva Joly

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az Európai Unióról szóló 
szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés alapján az 
egyetértését igénylő jogszabályról; 
módosítást nem lehet benyújtani. Az
egyetértés elfogadásához szükséges 
többség az Európai Unióról szóló 
szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi.

Az egyetértés elfogadásához plenáris 
ülésen szükséges többség az Európai 
Unióról szóló szerződés vagy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi, 
illetve, ha abban nincs a többség mértéke 
feltüntetve, a leadott szavazatok többsége.
Amennyiben nem érik el az előírt 
többséget, a javasolt jogalkotási aktust 
elutasítottnak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az egyetértési eljárás során módosítás nélküli egyetlen szavazást előíró követelmény 
bizonytalanságot teremtett, amiből kifolyólag a cikk értelmezésében és végrehajtásában 
következetlenségek támadtak. Továbbá mindez gyengítette a Parlament pozícióját, kiváltképp 
a többi intézménnyel szemben. A módosítás ezt a helyzetet kívánja rendezni. Mindazonáltal a 
módosítás összhangban áll és átveszi az AFCO bizottság javaslatát, miszerint pontosítani kell 
az olyan szavazás eredményét, amely az egyetértés megadásához szükséges többséget nem 
érik el.

Módosítás 23
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az Európai Unióról szóló szerződés 
vagy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés alapján az egyetértését igénylő 
jogszabályról; módosítást nem lehet 

A Parlament az egyetértésre vonatkozó
egyetlen szavazás keretében határoz az 
Európai Unióról szóló szerződés vagy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
alapján az egyetértését igénylő 
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benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 
szükséges többség az Európai Unióról 
szóló szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi.

jogszabályról vagy nemzetközi 
megállapodásról; módosítást nem lehet 
benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 
szükséges többség az Európai Unióról 
szóló szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi, 
illetve, ha abban nincs a többség mértéke 
feltüntetve, a leadott szavazatok többsége.
Amennyiben nem érik el az előírt 
többséget, a javasolt jogalkotási aktust 
elutasítottnak kell tekinteni.

Or. de

Módosítás 24
Rafał Trzaskowski

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

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes bizottság az egyetértésre 
irányuló kérelmet haladéktalanul 
megvizsgálja. Amennyiben az illetékes 
bizottság az egyetértésre irányuló kérelem 
hozzá való benyújtásától számított hat 
hónapon belül nem fogad el ajánlást, az 
Elnökök Értekezlete a témát megfontolás 
céljából felveheti a következő ülés 
napirendjére, illetve kellően indokolt 
esetben határozhat a hathónapos időszak 
meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 25
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 2 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(2) A csatlakozási szerződésekre, a 
nemzetközi megállapodásokra és a közös
elvek egy tagállam által történő súlyos és 
tartós megsértésének megállapítására a 
74c., 74e., illetve a 90. cikk alkalmazandó 
értelemszerűen. A rendes jogalkotási 
eljárás alá tartozó megerősített 
együttműködésre a 74g. cikk 
alkalmazandó.

(2) Ezen túlmenően, a csatlakozási 
szerződésekre, a nemzetközi 
megállapodásokra, a közös alapelvek egy 
tagállam által történő súlyos és tartós 
megsértésének megállapítására, a
Parlament összeállításának 
megállapítására, a tagállamok közötti 
megerősített együttműködésre vagy a 
többéves pénzügyi keret elfogadására a
74c., a 74e.,  a74f., a 74g., 75. cikk és a 90. 
cikk alkalmazandó értelemszerűen.

Or. de

Módosítás 26
Pervenche Berès

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 
egy jogalkotási aktusra irányuló 
javaslathoz vagy tervezett nemzetközi 
megállapodáshoz, az illetékes bizottság az 
eljárás kedvező eredményének elősegítése 
érdekében határozhat úgy, hogy a 
javaslatról szóló időközi jelentést terjeszt a 
Parlament elé a javasolt aktus módosítására 
vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt.

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 
egy jogalkotási aktusra irányuló 
javaslathoz, az illetékes bizottság az eljárás
kezdetekor a javaslathoz időközi jelentést
terjeszthet a Parlament elé a javasolt
jogalkotási aktus módosítására vagy 
végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt. Az Parlament által elfogadott 
állásfoglalásra irányuló indítvány 
tartalma alkotja a Bizottság 
megbízatásának alapját.

Or. en

Módosítás 27
Helmut Scholz
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Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 
egy jogalkotási aktusra irányuló 
javaslathoz vagy tervezett nemzetközi 
megállapodáshoz, az illetékes bizottság az 
eljárás kedvező eredményének elősegítése 
érdekében határozhat úgy, hogy a
javaslatról szóló időközi jelentést terjeszt a 
Parlament elé a javasolt aktus módosítására 
vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt.

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 
egy jogalkotási aktusra irányuló 
javaslathoz vagy tervezett nemzetközi 
megállapodáshoz, az illetékes bizottság 
határozhat úgy, hogy a Bizottság 
javaslatáról szóló időközi jelentést terjeszt 
a Parlament elé a javasolt aktus 
módosítására vagy végrehajtására 
vonatkozó ajánlásokat tartalmazó 
állásfoglalási indítvánnyal együtt.

Or. de

Módosítás 28
Pervenche Berès

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
81 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy bizottság az 50. 
cikknek megfelelően kérelmezi, hogy 
társbizottság lehessen, az Elnökök 
Értekezlete határoz arról, hogy 
engedélyezi-e a kérelmet.

Or. en


