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Módosítás 1
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
116 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1. Minden ülésen a Parlament által – az 
Elnökök Értekezletének javaslata alapján –
meghatározott időpontban lehetőséget 
biztosítanak a Tanácshoz és a Bizottsághoz 
intézett kérdések feltevésére. A Bizottság 
elnökéhez és egyes tagjaihoz intézett 
kérdésekre külön időkeretet lehet 
biztosítani.

1. Minden ülésen a Parlament által – az 
Elnökök Értekezletének javaslata alapján –
meghatározott időpontban lehetőséget 
biztosítanak a Tanácshoz és a Bizottsághoz 
intézett kérdések feltevésére. 

2. Egy adott ülés során egy képviselő 
legfeljebb egy kérdést intézhet a Tanácshoz 
és egy kérdést a Bizottsághoz. 

2. Egy adott ülés során egy képviselő 
legfeljebb egy kérdést intézhet a Tanácshoz 
és egy kérdést a Bizottsághoz.

3. A kérdéseket az elnöknél kell írásban 
benyújtani, aki dönt az elfogadhatóságról 
és a sorrendről. A kérdezőt haladéktalanul 
értesítik a döntésről. 

3. A kérdéseket az elnöknél kell írásban 
benyújtani, aki dönt az elfogadhatóságról 
és a sorrendről. A kérdezőt haladéktalanul 
értesítik a döntésről.

4. A részletes eljárást az eljárási szabályzat 
mellékletében megállapított 
iránymutatások szabályozzák.

4. A részletes eljárást az eljárási szabályzat 
mellékletében megállapított 
iránymutatások szabályozzák.

5. Az Elnökök Értekezlete által 
megállapított iránymutatásoknak 
megfelelően külön időkeretet lehet 
biztosítani a Bizottság elnökéhez, a 
Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjéhez és az 
eurocsoport elnökéhez intézett kérdésekre.

(E módosítás elfogadása esetén a II. 
melléklet 15. pontja (Forma) törlésre 
kerül.)

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás egy, az egész szöveget érintő módosítás elfogadása következtében a II. 
melléklet 15. pontjába bekerülő hibát javít. A módosítás az Elnökök Értekezletének a 
különálló kérdések órájára vonatkozó nemrég hozott határozatát is figyelembe veszi.

Módosítás 2
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
117 cikk – cím és 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Írásbeli választ igénylő kérdések a 
Tanácshoz és a Bizottsághoz

Írásbeli választ igénylő kérdések

1. A Tanácsnak vagy a Bizottságnak 
bármely képviselő tehet fel írásbeli választ 
igénylő kérdéseket a mellékletben található 
iránymutatásoknak megfelelően. A 
kérdések tartalmáért teljes mértékben a 
kérdés megfogalmazója felelős.

1. Az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a 
Bizottságnak vagy a Bizottság 
alelnökének/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének
bármely képviselő tehet fel írásbeli választ 
igénylő kérdéseket a mellékletben található 
iránymutatásoknak megfelelően. A 
kérdések tartalmáért teljes mértékben a 
kérdés megfogalmazója felelős.

Or. en

Indokolás

A módosítás figyelembe veszi a Lisszaboni Szerződés által bevezetett intézményi változásokat, 
az írásbeli kérdések lehetséges címzettjeire vonatkozóan.

Módosítás 3
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
III melléklet – 1 pont – -1 francia bekezdés (új)
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Hatályos szöveg Módosítás

– egyértelműen meg kell jelölnie a 
címzettet, akinek a kérdés a szokásos 
intézményközi csatornákon keresztül 
továbbítandó;

Or. en

Indokolás

A módosítás a 117. cikk módosításából ered. Mivel a lehetséges címzettek száma nő, a 
megfelelő továbbítás érdekében fontos egyértelműen meghatározni, kihez intézték a kérdést.

Módosítás 4
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében) és Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
130 cikk – 1 a – 1 b – 1 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1a. A nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló 
jegyzőkönyv 9. cikkének megfelelően az 
Unión belüli hatékony és rendszeres 
parlamentközi együttműködés 
megszervezése és előmozdítása az Elnökök 
Értekezlete által adott megbízás alapján, a 
Bizottsági Elnökök Értekezletével 
folytatott konzultációt követően kerül 
megtárgyalásra.
A Parlament a 127. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban 
hagyja jóvá az ilyen ügyekre vonatkozó 
megállapodásokat.
1b. Egy bizottság bizottsági szinten 
folytathat közvetlen párbeszédet a nemzeti 
parlamentekkel az e célra elkülönített 
költségvetési előirányzatok határain belül.
Ez magában foglalhatja a jogalkotást 
megelőző és a jogalkotást követő 
együttműködés megfelelő formáit.
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1c. Bármely, uniós szintű jogalkotási 
eljárást érintő dokumentumot, melyet egy 
nemzeti parlament hivatalosan továbbít az 
Európai Parlament részére, a 
dokumentum tárgyában illetékes 
bizottságnak kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés Lisszaboni 
Szerződés által előirányzott új formáinak létrehozására irányuló eljárási szabályokat. A 127. 
cikkre való hivatkozás biztosítja, hogy az eljárási szabályzat bárminemű, az új rendelkezések 
értelmében esetleg megkívánt módosítása akkor valósuljon meg, ha azokat a Parlament 
elfogadja. Ez az eljárási szabály semmi esetre sem befolyásolja a nemzeti parlamentekkel 
való kapcsolattartással foglalkozó munkacsoport eredményeit.

Módosítás 5
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport 
nevében) és Andrew Duff (az ALDE képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

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

8. Az európai parlamenti képviselők 
statútumának végrehajtására vonatkozó 
szabályokat az illetékes bizottság javaslata 
alapján a Parlament fogadja el, a 
pénzügyi keretekről szóló határozatok 
kivételével, amelyekről az Elnökség dönt, 
és amelyek évenkénti felülvizsgálat 
tárgyát képezik. A 138. cikk (1) bekezdése 
megfelelően alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió működésérő szóló szerződés 223. cikke (2) bekezdésének megfelelő 
alkalmazása végett. Ez az eljárás azzal az előnnyel jár, hogy megfelelő átláthatóságot 
biztosít, illetve az összes képviselőt bevonja a rájuk vonatkozó szabályok kidolgozásába.
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Módosítás 6
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport 
nevében) és Andrew Duff (az ALDE képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
131 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1. A Parlament COSAC-ba delegált 
küldöttségének tagjait az elnök javaslatára 
az Elnökök Értekezlete nevezi ki, amely a 
küldöttségnek megbízást is adhat. A 
küldöttséget a nemzeti parlamentekkel való 
kapcsolattartásért felelős alelnökök egyike
vezeti.

1. A Parlament COSAC-ba delegált 
küldöttségének tagjait az elnök javaslatára 
az Elnökök Értekezlete nevezi ki, amely a 
küldöttségnek megbízást is adhat. A 
küldöttséget az Európai Parlament
nemzeti parlamentekkel való 
kapcsolattartásért felelős alelnöke és az 
intézményi kérdésekben illetékes bizottság 
elnöke vezeti.

2. A küldöttség többi tagját a COSAC 
ülésén megvitatandó témák szerint 
választják, megfelelően figyelembe véve a
Parlamenten belüli politikai 
erőviszonyokat. A küldöttség minden ülés 
után jelentést nyújt be.

2. A küldöttség többi tagját a COSAC 
ülésén megvitatandó témák szerint 
választják, akik lehetőség szerint az e 
témákért felelős bizottságok képviselői. A
Parlamenten belüli politikai erőviszonyokat 
megfelelően figyelembe kell venni. A 
küldöttség minden ülés után jelentést nyújt 
be.

Or. en

Indokolás

A nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásról szóló, 2009. július 7-i állásfoglalásában a 
Parlament kilátásba helyezte, hogy a COSAC-delegációt a jövőben az AFCO bizottság elnöke 
vezeti. Mindamellett sokan érveltek az alelnökök szerepének fenntartása mellett.

Módosítás 7
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 a cikk – 1 a bekezdés (új)
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Hatályos szöveg Módosítás

1a. Ha az Európai Unióról szóló szerződés 
48. cikkének (3) bekezdése alapján a 
Parlamenttel konzultációt folytatnak a 
Szerződéseket érintő módosítások 
vizsgálatára irányuló európai tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról, az ügyet 
az illetékes bizottság elé utalják. A 
bizottság jelentést készít, amely a 
következőket foglalja magában:
– egy állásfoglalási indítványt, amely 
rögzíti, hogy a Parlament jóváhagyja vagy 
elutasítja a határozati javaslatot, és 
javaslatokat tartalmazhat, melyeket a 
Parlament a Konvent vagy a tagállamok 
kormányképviselői konferenciájának 
figyelmébe ajánl;
– egy indokolást – adott esetben.

Or. en

Indokolás

Eddig nem volt eljárási szabály arra, hogyan terjesztheti elő az Európai Parlament a 
kormányközi konferenciák összehívásával kapcsolatos véleményét. Az eljárás eddig – a 
megfelelő gyakorlati kiigazításokkal – a jogalkotási konzultációk mintáját követte. Mivel a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az eljárási szabályzatba bekerült egy 
alkotmányos ügyekről szóló külön fejezet, a következetesség megkívánja, hogy ezzel 
összefüggésben eljárási szabályt vezessünk be a kormányközi konferenciák összehívásával 
kapcsolatos, Parlamenttel folytatott konzultációkra.

Módosítás 8
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
74 b cikk – 1 a bekezdés (új)
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Hatályos szöveg Módosítás

1a. Ha az Európai Unióról szóló szerződés 
48. cikkének (6) bekezdése alapján a 
Parlamenttel konzultációt folytatnak az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés harmadik részének 
módosításáról szóló európai tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról, a 74a. 
cikk (1a) bekezdése megfelelően 
alkalmazandó. Ilyen esetben az 
állásfoglalási indítvány kizárólag az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés harmadik részében található 
rendelkezésekre vonatkozó módosító 
javaslatokat tartalmazhat.

Or. en

Indokolás

Eddig nem volt eljárási szabály arra, hogyan terjesztheti elő az Európai Parlament a 
kormányközi konferenciák összehívásával kapcsolatos véleményét. Az eljárás eddig – a 
megfelelő gyakorlati kiigazításokkal – a jogalkotási konzultációk mintáját követte. Mivel a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az eljárási szabályzatba bekerült egy 
alkotmányos ügyekről szóló külön fejezet, a következetesség megkívánja, hogy ezzel 
összefüggésben eljárási szabályt vezessünk be a Parlamenttel az egyszerűsített felülvizsgálati 
eljárás keretében folytatott konzultációkra.

Módosítás 9
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
117 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. A kérdéseket írásban kell benyújtani az 
elnöknél, aki a kérdéseket az érintett 
intézményhez továbbítja. Ha a kérdés 
elfogadhatósága kétséges, az elnök dönt 
róla. Döntéséről értesíteni kell a kérdést 

2. A kérdéseket írásban kell benyújtani az 
Elnöknél, aki a kérdéseket az érintettekhez
továbbítja. Ha a kérdés elfogadhatósága 
kétséges, az elnök dönt róla. Döntéséről 
értesíteni kell a kérdést benyújtó 
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benyújtó képviselőt. képviselőt. 
(Az egész szöveget érintő módosítás. Az 
“érintett intézmények” szavak helyébe az 
“érintettek” szó lép az eljárási szabályzat 
117. cikkének (2) és (4) bekezdésében, 
valamint III. mellékletének 1. és 3. 
pontjában.)

Or. en

Indokolás

A 2. megegyezéses módosításból következik. Mivel a lehetséges címzettek listájára felkerült a 
Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a 117. cikk (2) és (4) 
bekezdésének, továbbá a III. melléklet 1. és 3. pontjának szövegében egyaránt általánosabb 
értelmű kifejezésre kell cserélni az „érintett intézmények”kifejezést.

Módosítás 10
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
IV cikk – 3 fejezet – cím

Hatályos szöveg Módosítás

A TANÁCSHOZ, A BIZOTTSÁGHOZ ÉS 
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKHOZ 

INTÉZETT KÉRDÉSEK

PARLAMENTI KÉRDÉSEK

Or. en

Indokolás

A 2. megegyezéses módosításból következik. A 3. fejezet címének értelmét túlzottan szűkítené, 
ha az Európai Tanács szerepelne a kérdések egyik lehetséges címzettjeként.
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Módosítás 11
David Martin és Ramón Jáuregui Atondo (az S&D képviselőcsoport nevében), Íñigo 
Méndez de Vigo (a PPE képviselőcsoport nevében) és Andrew Duff (az ALDE 
képviselőcsoport nevében)
Megegyezéses módosítás

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
37 a pont (új)

Hatályos szöveg Módosítás

37a cikk
Jogalkotási felhatalmazás

1. Az olyan jogalkotási aktusokra irányuló 
javaslatok vizsgálatakor, amelyek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke értelmében 
jogalkotási felhatalmazást ad a 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek 
különös figyelmet kell fordítania a 
felhatalmazás céljaira, tartalmára, 
alkalmazási körére és időtartamára, 
valamint a felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeire.
2. A téma szerint illetékes bizottság 
bármikor kikérheti az uniós jog 
értelmezése és alkalmazása terén illetékes 
bizottság véleményét.
3. Az uniós jog értelmezése és 
alkalmazása terén illetékes bizottság saját 
kezdeményezésére is kérdéseket vethet fel 
a jogalkotási felhatalmazás 
vonatkozásában. Ilyen esetekben 
megfelelően tájékoztatja a téma szerint 
illetékes bizottságot.

Or. en

Indokolás

Az új cikk célja biztosítani a Parlamenten belüli megfelelő koordinációt a jogalkotási 
felhatalmazás Lisszaboni Szerződésben bevezetett új kategóriája tekintetében. Bizonyos 
mértékig a jogalap vizsgálatáról szóló 37. cikk jelentett alapot, amely a gyakorlatban 
felbecsülhetetlen értékű mechanizmusnak bizonyult. Az új cikk célja az is, hogy biztosítsa a 
jogalkotó szabadságának tiszteletben tartását és a 290. cikk formális feltételeinek betartását.
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