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Módosítás 1
David Martin
Az 63. (Szájer József) és a 64. (David Martin) módosítás helyébe lépő megegyezéses 
módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
38 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

38a. cikk
A szubszidiaritás és az arányosság elve 

tiszteletben tartásának vizsgálata
1. Jogalkotási aktusra irányuló javaslatok 
vizsgálatakor a Parlament különös 
figyelmet fordít a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének 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 
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a szavazás előtt plenárisülés-
dokumentumként ki kell osztani minden 
képviselőnek.
4. Amennyiben azon indoklással ellátott 
vélemények, amelyek azt állítják hogy a 
jogalkotási aktus tervezete nincs 
összhangban a szubszidiaritás elvével, a 
nemzeti parlamenteknek biztosított összes 
szavazat legalább egyharmadát vagy – az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 76. cikke alapján előterjesztett 
jogalkotási aktusok tervezete esetén –
egynegyedét teszik ki, a Parlament 
mindaddig nem határoz, amíg a javaslat 
szerzője nem fejti ki, hogyan szándékozik 
a továbbiakban eljárni.
5. Amennyiben a rendes jogalkotási 
eljárás keretében azon indoklással ellátott 
vélemények, amelyek azt állítják hogy a 
jogalkotási aktus tervezete nincs 
összhangban a szubszidiaritás elvével, a 
nemzeti parlamenteknek biztosított összes 
szavazatnak legalább az egyszerű 
többségét teszi ki, az illetékes bizottság – a 
nemzeti parlamentek és a Bizottság által 
benyújtott, indoklással ellátott vélemények 
figyelembe vételét, valamint a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásáért felelős bizottság véleményének 
meghallgatását követően – azt ajánlhatja 
a Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás 
elvének megsértése miatt utasítsa el a 
javaslatot, vagy benyújthat a 
Parlamentnek bármilyen más ajánlást, 
amely tartalmazhat a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
módosításra irányuló javaslatokat. Ehhez 
az ajánláshoz mellékeli a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottság véleményét.
Az ajánlást vita és szavazás céljából a 
Parlament elé terjesztik. 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 
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Parlament által jóváhagyott ajánlások 
figyelembevételével folytatódik.

Or. en

(A módosítás részben átveszi a PE 426.234v02.00 – FdR 791389. sz. dokumentum 64. 
módosításának szövegezését. A (3) bekezdés végén (1. módosítás) törli az alábbiakat: „Az 

illetékes bizottság elnöke kérheti, hogy az ügyet utalják vissza a bizottsághoz.”, az (5) 
bekezdés első albekezdésében (2. módosítás) pedig törli az alábbiakat:„Ilyen ajánlást a 

Parlament képviselőinek egytizede is előterjeszthet.”; ezek helyett beilleszt egy részt a 63. 
módosításból ((5) bekezdés): „vagy benyújthat a Parlamentnek bármilyen más ajánlást, 

amely tartalmazhat a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos módosításra 
irányuló javaslatokat” (3. módosítás); és törli a (6) bekezdést (4. módosítás).)

Indokolás

Valamennyi módosítás célja, hogy a 64. sz. módosítást a 63. sz. módosításhoz közelítse. Az 1. 
módosítás azért született, mivel az eljárási szabályzat 175. bekezdése már megfelelően 
rendelkezik a visszautalásról. A 2. módosítás célja az illetékes bizottság szerepének erősítése. 
A 3. módosítás nagyobb rugalmasságot biztosít az illetékes bizottságnak. A 4. módosítás azon 
a megfontoláson alapszik, hogy ez a bekezdés nem kapcsolódik a nemzeti parlamentek 
kezdeményezésére a Parlament által a szubszidiaritás tekintetében elvégzendő ellenőrzéshez.

Módosítás 2
David Martin
Az 65. módosítás (Elmar Brok) helyébe lépő megegyezéses módosítás

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 
döntést hoz a követendő eljárásról, és a 
Parlament által meghatározott határidőn 
belül, amely a két hónapot nem haladhatja 
meg, szóban vagy írásban jelentést tesz a 
Parlamentnek.

Or. en

Indokolás

Mozgásteret biztosít az illetékes bizottság számára, ideértve a jelentés benyújtásának 
lehetőségét.
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Módosítás 3
David Martin
Az 68. (Elmar Brok), a 69. (Elmar Brok) és a 70. (Elmar Brok) módosítás helyébe lépő 
megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
132 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

132a. cikk
Együttműködés bizottsági szinten

Az elnök, a nemzeti parlamentek 
elnökeivel együttműködve, a 
partnerbizottságok hálózatának 
felállítására törekszik.
E hálózaton belül a parlamenti 
bizottságok önállóan alakíthatnak ki 
kapcsolatokat és működhetnek együtt.
E tevékenységek folytatásához a 
Bizottsági Elnökök Értekezlete határoz 
meg iránymutatásokat.

Or. en

(A módosítás részben átveszi a PE 426.234v02.00 – FdR 791389. sz. dokumentum 68. 
módosításának szövegezését.)

Indokolás

Nem szükséges és nem is helyénvaló a bizottságok közötti együttműködés részleteit az eljárási 
szabályzatban rögzíteni.


