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Módosítás 2
Carlo Casini

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
51 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Ha a 49. cikk (1) bekezdésében és az 50. 
cikkben említett feltételek teljesülnek, 
kiemelkedő fontosságú ügyek esetén az 
Elnökök Értekezlete dönthet úgy, hogy 
közös bizottsági ülésekkel lefolytatott 
eljárást és együttes szavazást kell 
alkalmazni. Ebben az esetben az illetékes 
előadók közös jelentéstervezetet 
készítenek, amelyet az illetékes bizottságok 
elnökeinek közös elnökletével tartott közös 
bizottsági üléseken vizsgálnak és 
szavaznak meg. Az érintett bizottságok 
bizottságközi munkacsoportokat állíthatnak 
fel a közös bizottsági ülések és a szavazás 
előkészítése céljából.

1. Amennyiben a 188. cikk (2) bekezdése 
alapján hatásköri kérdést kell tárgyalnia, 
az Elnökök Értekezlete dönthet úgy, hogy 
a közös bizottsági ülésekkel lefolytatott 
eljárást és együttes szavazást kell 
alkalmazni, ha:

– a VII. melléklet értelmében az ügy 
elválaszthatatlanul több bizottság 
hatáskörébe tartozik, és
– azon a véleményen van, hogy a kérdés 
rendkívüli horderejű.
2. Ebben az esetben az érintett előadók 
közös jelentéstervezetet készítenek, 
amelyet az illetékes bizottságok elnökeinek 
közös elnökletével tartott közös bizottsági 
üléseken vizsgálnak és szavaznak meg.

Az illetékes bizottság jogállásához 
kapcsolódó jogokat az érintett bizottságok 
az eljárás minden egyes szakaszában csak 
közösen eljárva gyakorolhatják. Az 
érintett bizottságok munkacsoportokat 
állíthatnak fel a bizottsági ülések és a 
szavazás előkészítése céljából.

3. A rendes jogalkotási eljárás második 
olvasata során a Tanács álláspontját az 
érintett bizottságok közös bizottsági ülésen 
megvizsgálják, amelyre, ha az említett 
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bizottságok elnökei nem állapodnak meg, 
a tanácsi álláspont Parlamenttel való 
közlését követő első parlamenti testületi 
üléshét szerdáján kerül sor. Egy későbbi 
ülés összehívására vonatkozó 
megállapodás hiánya esetén az ülést a 
Bizottsági Elnökök Konferenciájának 
elnöke hívja össze. A második olvasatra 
vonatkozó javaslatról közös bizottsági 
ülésen szavaznak az érintett bizottságok 
megfelelő előadói által kidolgozott közös 
tervezet alapján vagy közös tervezet 
hiányában az érintett bizottságokban 
ismertetett módosítások alapján.
A rendes jogalkotási eljárás harmadik 
olvasata során az érintett bizottságok 
elnökei és előadói hivatalból tagjai az 
egyeztetőbizottságba delegált 
küldöttségnek.
4. Tekintettel az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételekre és az érintett 
bizottságok elnökeinek esetleges 
megállapodásaira, a Parlament elnöke, 
miután a megállapodásokat megkapja, 
haladéktalanul kijelöli a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok vagy a végrehajtási 
intézkedéstervezetek vizsgálata 
tekintetében illetékes bizottságot vagy 
közösen illetékes bizottságokat.

Or. fr

Módosítás 3
David Martin

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
51 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott 
eljárás

Közös bizottságok

„Amennyiben a 49. cikk (1) bekezdésében 
és a 50. cikkben említett feltételek 
teljesülnek, kiemelkedő fontosságú ügyek 

1. Amennyiben a 188. cikk (2) bekezdése 
alapján hatásköri kérdést kell tárgyalnia,
az Elnökök Értekezlete dönthet úgy, hogy 
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esetén az Elnökök Értekezlete dönthet úgy, 
hogy közös bizottsági ülésekkel lefolytatott
eljárást és együttes szavazást kell 
alkalmazni. Ebben az esetben az illetékes 
előadók közös jelentéstervezetet 
készítenek, amelyet az illetékes bizottságok 
elnökeinek közös elnökletével tartott 
közös bizottsági üléseken vizsgálnak és 
szavaznak meg. Az érintett bizottságok 
bizottságközi munkacsoportokat állíthatnak 
fel a közös bizottsági ülések és a szavazás 
előkészítése céljából.”

a közös bizottsági eljárást alkalmazza, ha:

– a VII. melléklet értelmében az ügy 
elválaszthatatlanul több bizottság 
hatáskörébe tartozik, továbbá
– azon a véleményen van, hogy a kérdés 
rendkívüli horderejű.
2. Ebben az esetben az illetékes előadók 
közös jelentéstervezetet készítenek,
amelyet az érintett bizottságok elnökeik
közös elnökletével megvizsgálnak, és 
amelyről szavaznak.

A jelentéstervezet elfogadáshoz a közös 
szavazás során az egyes bizottságok jelen 
lévő tagjainak egyszerű többsége 
szükséges.
Az illetékes bizottság jogállásához 
kapcsolódó jogokat az érintett bizottságok 
csak közösen eljárva gyakorolhatják. Az 
érintett bizottságok munkacsoportokat 
állíthatnak fel a bizottsági ülések és a 
szavazás előkészítése céljából.

3. Amennyiben az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 294. cikke 
alapján a kérdés a rendes jogalkotási 
eljárás alá tartozik, a közös bizottsági 
ülésekkel lefolytatott eljárás 
alkalmazandó ezen eljárás mindegyik 
szakaszában.
4. Amennyiben a Parlament 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy 
olyan jogi aktuson alapuló végrehajtási 
intézkedés tervezetét tárgyalja, amelyre a 
közös bizottsági eljárást alkalmazták, a 
Parlament elnöke a Bizottsági Elnökök 
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Értekezlete elnökének ajánlására –
késedelem nélkül és figyelemmel az (1) 
bekezdésben rögzített kritériumokra –
kijelöli a tervezet vizsgálata tekintetében 
illetékes bizottságot vagy közösen illetékes 
bizottságokat.

Or. en


