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Módosítás 60
Elmar Brok

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Az európai parlamenti képviselők 
statútumának végrehajtására vonatkozó 
szabályokat – eltérő rendelkezés hiányában 
– az Elnökség fogadja el.

Az európai parlamenti képviselők 
statútumának végrehajtására vonatkozó 
szabályokat – eltérő rendelkezés hiányában 
– a Parlament határozza meg az illetékes 
bizottság ajánlása alapján.

Or. de

Indokolás

Az európai parlamenti képviselők statútumának kidolgozása során úgy gondolták, hogy a 
statútum nem megfelelő részletességű rendelkezéseinek végrehajtása és pontosítása a 
Parlament plenáris ülésén meghozandó döntést tesz szükségessé. A kizárólag az Elnökség 
által meghozott döntéshez képest, ennek az eljárásnak az az előnye, hogy nagyobb 
átláthatóságot biztosít, valamint minden képviselőt bevon a rá vonatkozó szabályok 
kidolgozásába és felelőssé teszi azok meghatározásában.

Módosítás 61
Elmar Brok

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
23 cikk  2 bekezdés és 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Az Elnökség a képviselőket és a 
Parlament belső szervezeti felépítését, a 
titkárságát és szerveit érintő pénzügyi, 
szervezeti és igazgatási határozatokat hoz.

(2) Az Elnökség a képviselőket és a 
Parlament belső szervezeti felépítését, a 
titkárságát és szerveit érintő pénzügyi, 
szervezeti és igazgatási határozatokat hoz.

(2a) Az Elnökség a főtitkár vagy valamely 
képviselőcsoport javaslatára a 
képviselőket érintő ügyekben pénzügyi, 
szervezeti és igazgatási határozatokat hoz.

Or. en
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Indokolás

Pontosítás: nincs pontos szabály az Elnökség üléseire történő szövegek vagy módosítások 
beterjesztésére vonatkozóan. A képviselőket érintő ügyekben a képviselőcsoportoknak 
hivatalos lehetőséget kell kapniuk, hogy szövegeket és módosításokat terjesszenek elő 
megvitatás és szavazás céljából.

Módosítás 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
23 cikk – 11 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(11a) Az Elnökség kijelöl két vagy több 
alelnököt, akiket megbíz a nemzeti 
parlamentekkel való kapcsolattartás 
megvalósításával.
Az alelnökök ezzel kapcsolatos 
tevékenységükről az Elnökök 
Értekezletének rendszeresen beszámolnak.

Or. en

(Ez a módosítás részben megismétli a jelenlegi 25. cikk (3) bekezdés 2. és 3. mondatát, 
amelyek e módosítás elfogadása esetén törlésre kerülnek.)

Módosítás 63
József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
38 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

38a. cikk
A szubszidiaritás és az arányosság elve 

tiszteletben tartásának vizsgálata
1. A jogalkotási aktusra irányuló 
javaslatok vizsgálatakor a Parlament 
különös figyelmet fordít a szubszidiaritás 
és az arányosság elveinek tiszteletben 
tartására. A nemzeti parlamenteknek az 
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Európai Unióban betöltött szerepéről 
szóló jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt 
sürgős esetek kivételével a Parlament nem 
zárja le az első olvasatát a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének alkalmazásáról 
szóló jegyzőkönyv 6. cikkében 
megállapított nyolchetes határidő lejárta 
előtt.
2. Az illetékes bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére az (1) 
bekezdésben említett ügyekben illetékes 
bizottság úgy határozhat, hogy 
ajánlásokat tesz a jogalkotási aktusra 
irányuló javaslathoz.
3. Ha egy nemzeti parlament a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 3. 
cikkének, valamint a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően 
indokolt véleményt küld az elnöknek, e 
dokumentumot az illetékes bizottsághoz 
kell utalni, és tájékoztatás céljából 
továbbítani kell a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásáért felelős bizottságnak. 
Ha a Parlament azután kap indoklással 
ellátott véleményt, hogy az illetékes 
bizottság elfogadta jelentését, azt a 
szavazás előtt plenárisülés-
dokumentumként ki kell osztani minden 
képviselőnek. Az illetékes bizottság elnöke 
kérheti, hogy az ügyet utalják vissza a 
bizottsághoz.
4. Amennyiben az indoklással ellátott 
véleményeknek a nemzeti parlamentek 
részére biztosított összes szavazat legalább 
egyharmadát képviselő része vagy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 76. cikke alapján előterjesztett 
jogalkotási aktusok tervezete esetén az 
összes szavazat egynegyede azt állapítja 
meg, hogy a jogalkotási aktus tervezete 
nincs összhangban a szubszidiaritás 
elvével, a Parlament nem határoz, amíg a 
javaslat szerzője nem fejti ki, hogyan 
szándékozik a továbbiakban eljárni.
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5. Amennyiben a rendes jogalkotási 
eljárás keretében az indokolt 
véleményeknek a nemzeti parlamentek 
részére biztosított szavazatoknak legalább 
az egyszerű többségét képviselő része azt 
állapítja meg, hogy a jogalkotási aktusra 
irányuló javaslat nincs összhangban a 
szubszidiaritás elvével, a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottság a nemzeti parlamentek és a 
Bizottság indokolt véleményeinek 
figyelembevételével vagy azt ajánlja a 
Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás 
elvének megsértése miatt utasítsa el a 
javaslatot, vagy más olyan ajánlást tesz a 
Parlament felé, amely a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
módosítási javaslatokat tartalmaz.
Az ajánlást vita és szavazás céljából a 
Parlament elé kell terjeszteni. 
Amennyiben a javaslat elutasítására 
irányuló ajánlást az Európai 
Parlamentben leadott szavazatok többsége 
alapján elfogadják, vagy a Tanács 
tagjainak 55%-át képező többség ellenzi a 
javaslatot, az elnök bejelenti, hogy az 
eljárás lezárult. Ha a Parlament nem 
utasítja el a javaslatot, az eljárás a 
Parlament által jóváhagyott ajánlások 
figyelembevételével folytatódik.

Or. en

(A módosítás részben átveszi a jelentéstervezet 5. módosításának szövegezését (PE 427.153 
v01.00 – FdR 786857))

Módosítás 64
David Martin

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
38 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

38a. cikk
A szubszidiaritás és az arányosság elve 
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tiszteletben tartásának vizsgálata
1. A jogalkotási aktusra irányuló 
javaslatok vizsgálatakor a Parlament 
különös figyelmet fordít a szubszidiaritás 
és az arányosság elveinek tiszteletben 
tartására. A nemzeti parlamenteknek az 
Európai Unióban betöltött szerepéről 
szóló jegyzőkönyv 4. cikkében említett 
sürgős esetek kivételével a Parlament nem 
zárja le az első olvasatát a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének alkalmazásáról 
szóló jegyzőkönyv 6. cikkében 
megállapított nyolchetes határidő lejárta 
előtt.
2. A szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásáért felelős bizottság bármely 
jogalkotási aktusra irányuló javaslattal 
kapcsolatban határozhat úgy, hogy 
ajánlásokat tesz az illetékes bizottság 
számára.
3. Ha egy nemzeti parlament a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 3. 
cikkének és a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően 
indoklással ellátott véleményt küld az 
elnöknek, e dokumentumot az illetékes 
bizottsághoz kell utalni, és tájékoztatás 
céljából továbbítani kell a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottságnak. Ha a Parlament azután kap 
indoklással ellátott véleményt, hogy az 
illetékes bizottság elfogadta jelentését, azt 
a szavazás előtt plenárisülés-
dokumentumként ki kell osztani minden 
képviselőnek. Az illetékes bizottság elnöke 
kérheti, hogy az ügyet utalják vissza a 
bizottsághoz.
4. Amennyiben az indoklással ellátott 
véleményeknek a nemzeti parlamentek 
részére biztosított összes szavazat legalább 
egyharmadát képviselő része vagy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 76. cikke alapján előterjesztett 
jogalkotási aktusok tervezete esetén az 
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összes szavazat egynegyede azt állapítja 
meg, hogy a jogalkotási aktus tervezete 
nincs összhangban a szubszidiaritás 
elvével, a Parlament nem határoz, amíg a 
javaslat szerzője nem fejti ki, hogyan 
szándékozik a továbbiakban eljárni.
5. Amennyiben a rendes jogalkotási 
eljárás keretében a nemzeti parlamentek 
szavazatainak legalább az egyszerű 
többsége azt állapítja meg, hogy a 
jogalkotási aktusra irányuló javaslat 
nincs összhangban a szubszidiaritás 
elvével, az illetékes bizottság a nemzeti 
parlamentek és a Bizottság indoklással 
ellátott véleményeinek figyelembevételével 
és a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásáért felelős bizottság véleményének 
meghallgatásával azt ajánlhatja a 
Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás 
elvének megsértése miatt utasítsa el a 
javaslatot. Ilyen ajánlást a Parlament 
képviselőinek egytizede is előterjeszthet. A 
szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásáért felelős bizottság véleményét 
mellékelni kell az ilyen ajánláshoz.
Az ajánlást vita és szavazás céljából a 
Parlament elé kell terjeszteni. 
Amennyiben a javaslat elutasítására 
irányuló ajánlást az Európai 
Parlamentben leadott szavazatok 
többségével elfogadják, az elnök bejelenti 
az eljárás lezárását. Ha a Parlament nem 
utasítja el a javaslatot, az eljárás a 
Parlament által jóváhagyott ajánlások 
figyelembevételével folytatódik.
6. Ha a Régiók Bizottsága olyan 
véleményt terjeszt a Parlament elé, 
amelyben a szubszidiaritás elvének 
megsértése miatt ellenzi a javasolt 
jogalkotási aktust, a véleményt az illetékes 
bizottság és a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásáért felelős bizottság elé 
kell utalni. A (2) bekezdés értelemszerűen 
alkalmazandó.

Or. en
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(A módosítás részben átveszi a jelentéstervezet 5. módosításának szövegezését (PE 427.153 
v01.00 – FdR 786857) és annak helyébe lép, változtatásokkal a (6) bekezdésben és az 

indokolásban)

Indokolás

Szükségesnek tűnik a (6) bekezdés összhangba hozatala a (2) bekezdéssel.
A nemzeti parlamenteket érintő, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
új eljárások („sárga lapos” eljárás és „narancssárga lapos” eljárás) átültetése az eljárási 
szabályzatba. 
Mivel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 8. cikke 
szerint a Régiók Bizottsága keresetet indíthat a szubszidiaritás elvének megsértése miatt, a 
Parlamentnek különösen figyelembe kell vennie a Régiók Bizottságának a javasolt aktust a 
fenti okból kifolyólag ellenző véleményét.

Módosítás 65
Elmar Brok

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
56 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Visszautalás esetén az illetékes bizottság a 
Parlament által meghatározott határidőn 
belül, amely a két hónapot nem haladhatja 
meg, szóban vagy írásban jelentést tesz a 
Parlamentnek.

Visszautalás esetén az illetékes bizottság a 
Parlament által meghatározott határidőn 
belül, amely a két hónapot nem haladhatja 
meg, szóban vagy írásban jelentést tesz a 
Parlamentnek. A 45. cikket kell 
értelemszerűen alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Pontosítja, hogy az elutasításra irányuló indítvány első olvasatban való elfogadását követően 
a bizottsághoz történő visszautalás rendszeresen egy új jelentés kidolgozásához vezet.

Módosítás 66
József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
A 6a. fejezet címe (új) (a 74. cikk után és a 7. fejezet elé illesztendő be)
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Hatályos szöveg Módosítás

6a. FEJEZET
INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK.

Or. en

(A módosítás részben átveszi a jelentéstervezet 15. módosításának szövegezését (PE 427.153 
v01.00 – FdR 786857))

Módosítás 67
József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 a cikk (új) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

74a. cikk
A Szerződés rendes felülvizsgálata

1. A 41. és a 48. cikkel összhangban az 
illetékes bizottság jelentést terjeszthet a 
Parlament elé, melyben a Szerződések 
módosítását javasolhatja a Tanácsnak.
2. Ha az Európai Tanács konvent 
összehívásáról határoz, az Európai 
Parlament abban részt vevő képviselőit a 
Parlament az Elnökök Értekezlete 
javaslatára nevezi ki.
3. Ha az Európai Tanács a Parlament 
egyetértését kéri a Szerződések 
módosítására vonatkozó javaslatok 
megvizsgálása céljából felállítandó 
konvent összehívásának mellőzéséről 
szóló döntéshez, az ügyet a 81. cikkel 
összhangban az illetékes bizottsághoz kell 
utalni.

Or. en

(A módosítás részben átveszi a jelentéstervezet 16. módosításának szövegezését (PE 427.153 
v01.00 – FdR 786857))
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Módosítás 68
Elmar Brok

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
132 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

132a. cikk
Együttműködés bizottsági szinten

1. Az elnök, a nemzeti parlamentek 
elnökeivel együttműködve a 
partnerbizottságok keretének felállítására 
törekszik.
E kereten belül a parlamenti bizottságok 
önállóan alakíthatnak ki kapcsolatokat és 
működhetnek együtt. Amennyiben egy 
nemzeti parlamentben nem jelölnek ki 
partnerbizottságot, az Európai Parlament 
illetékes bizottsága közvetlenül az érintett 
nemzeti parlament elnökéhez fordul.

2. A bizottságok a 132b. cikk értelmében 
intézkedéseket tehetnek a bizottságok 
nemzeti parlamentekkel folytatott 
együttműködésére elkülönített 
költségvetési előirányzatok határain belül. 
Ezen előirányzatok bizottságok közötti 
felosztását a Bizottsági Elnökök 
Értekezletének döntése alapján 
határozzák meg.

Or. en

Módosítás 69
Elmar Brok

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
132 b cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

132b. cikk
Jogalkotást megelőző és követő párbeszéd
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1. Egy jogalkotási kérdésben felelős 
bizottság megfelelő intézkedéseket tehet, 
hogy bizottsági szinten teljes körű 
párbeszédet folytasson a nemzeti 
parlamentekkel az Európai Unió
jogalkotását érintő bármely kérdésben, a 
jogalkotási tervezési szakasztól kezdve az 
elfogadott aktus végrehajtási szakaszáig.
2. Az illetékes bizottság főleg 
videokonferenciák, egyéni 
kapcsolatfelvételek vagy találkozók a 
Parlament valamelyik munkahelyén vagy 
egyéb helyen történő megszervezéséről 
dönthet
– az előadók vonatkozásában;
– beleértve az árnyékelőadókat és/vagy 
koordinátorokat;
– vagy az egész bizottság és a nemzeti 
parlamentek bizottsági elnökei és/vagy 
előadói között;
annak érdekében, hogy megválaszolják a 
nemzeti parlament részéről az uniós 
jogszabálytervezetek ellenőrzése során 
felmerülő kérdéseket.

Or. en

Módosítás 70
Elmar Brok

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
132 c cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

132 c cikk
Dokumentumok továbbítása

Bármely dokumentumot, melyet egy 
nemzeti parlament hivatalosan továbbít az 
Európai Parlament részére, a 
dokumentum tárgyában illetékes 
bizottsághoz kell eljuttatni. A 
dokumentumot le kell fordítani a 
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bizottsági koordinátorok munkanyelveire. 
Amennyiben az illetékes bizottság az ügyet 
folytatásra alkalmasnak tekinti a 132b. 
cikknek megfelelően dönthet az eljárásról.

Or. en

Módosítás 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
191 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A bizottsági tagok 186. cikk alapján 
történő megválasztását követő első 
bizottsági ülésen a bizottság elnökséget 
választ, amely egy elnökből és külön 
választási fordulók során megválasztott 
egy, két vagy három alelnökből áll.

(1) A bizottsági tagok 186. cikk alapján 
történő megválasztását követő első 
bizottsági ülésen a bizottság elnökséget 
választ, amely egy elnökből és külön 
választási fordulók során megválasztott 
alelnökből áll. A megválasztandó 
alelnökök számát a Parlament határozza 
meg az Elnökök Értekezletének javaslata 
alapján.

Or. en


