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Módosítás 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4. A Parlament az illetékes bizottság 
jelentése alapján és a 121. cikknek 
megfelelően előterjesztett, a tárgyhoz 
tartozó bármely indítvány megvizsgálását 
követően a tárgyalások bármely 
szakaszában ajánlásokat fogadhat el, és 
kérheti, hogy ezeket a tárgyalási 
szakaszban lévő nemzetközi megállapodás 
megkötése előtt figyelembe vegyék.

4. A Parlament az illetékes bizottság 
jelentése alapján és a 121. cikknek 
megfelelően előterjesztett, a tárgyhoz 
tartozó bármely indítvány megvizsgálását 
követően a tárgyalások bármely 
szakaszában, és a tárgyalások 
lezárulásától a megállapodás megkötéséig 
terjedő időszakban ajánlásokat fogadhat el, 
és kérheti, hogy ezeket a tárgyalási 
szakaszban lévő nemzetközi megállapodás 
megkötése előtt figyelembe vegyék.

Or. en

Módosítás 5
Stanimir Ilchev

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5. A megállapodástervezetet a tárgyalások 
befejezését követően, de a megállapodás 
aláírását megelőzően be kell nyújtani a 
Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy 
egyetértés céljából. Az egyetértési eljárásra 
a 81. cikket kell alkalmazni.

5. A megállapodást létrehozó tanácsi 
határozattervezetet a tárgyalások 
befejezését követően, de a megállapodás 
aláírását megelőzően be kell nyújtani a 
Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy 
egyetértés céljából. Az egyetértési eljárásra 
a 81. cikket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 6
Stanimir Ilchev



PE529.818v01-00 4/4 AM\1020412HU.doc

HU

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

6. Az egyetértésről szóló szavazás előtt az 
illetékes bizottság, valamelyik 
képviselőcsoport vagy a képviselők 
legalább egytizede javasolhatja, hogy a 
Parlament kérjen véleményt a Bíróságtól 
arról, hogy valamely nemzetközi 
megállapodás megfelel-e a 
Szerződéseknek. Ha a Parlament 
jóváhagyja e javaslatot, az egyetértésről 
szóló szavazást a Bíróság 
véleménynyilvánításáig elnapolják.

6. Az egyetértésről vagy a véleményről
szóló szavazás előtt az illetékes bizottság, 
valamelyik képviselőcsoport vagy a 
képviselők legalább egytizede javasolhatja, 
hogy a Parlament kérjen véleményt a 
Bíróságtól arról, hogy valamely 
nemzetközi megállapodás megfelel-e a 
Szerződéseknek. Ha a Parlament 
jóváhagyja e javaslatot, a szavazást a 
Bíróság véleménynyilvánításáig 
elnapolják.

Or. en


