
AM\906027HU.doc PE492.564v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Alkotmányügyi Bizottság

2011/2298(REG)

20.6.2012

MÓDOSÍTÁS:
10–48

Jelentéstervezet
Enrique Guerrero Salom
(PE473.959v03-00)

a parlamenti eljárási szabályzat a jogalkotási eljárások során folytatott 
intézményközi tárgyalásokról szóló 70. cikkének módosítása
(2011/2298(REG))



PE492.564v01-00 2/27 AM\906027HU.doc

HU

AM_Com_RulesReport



AM\906027HU.doc 3/27 PE492.564v01-00

HU

Módosítás 10
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

Intézményközi tárgyalások a jogalkotási 
eljárások során

Intézményközi tárgyalások a rendes 
jogalkotási eljárások során

Or. de

Módosítás 11
Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése céljából 
folytatott tárgyalásokat a rendes 
jogalkotási eljárás keretében folytatott 
tárgyalásokra vonatkozó magatartási 
kódex figyelembevételével kell lefolytatni.

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése céljából 
folytatott tárgyalásokat a XXI. 
mellékletben meghatározott magatartási 
kódex figyelembevételével kell lefolytatni.

Or. en

Módosítás 12
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése céljából 
folytatott tárgyalásokat a rendes jogalkotási 
eljárás keretében folytatott tárgyalásokra 
vonatkozó magatartási kódex 
figyelembevételével kell lefolytatni.

(1) A más intézményekkel a rendes
jogalkotási eljárás során megállapodás 
elérése céljából folytatott tárgyalásokat a 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
folytatott tárgyalásokra vonatkozó 
magatartási kódex figyelembevételével kell 
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lefolytatni.

Or. de

Módosítás 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése céljából 
folytatott tárgyalásokat a rendes jogalkotási 
eljárás keretében folytatott tárgyalásokra 
vonatkozó magatartási kódex 
figyelembevételével kell lefolytatni.

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése céljából 
folytatott tárgyalásokat a rendes jogalkotási
eljárás keretében folytatott tárgyalásokra 
vonatkozó magatartási kódexnek 
megfelelően kell lefolytatni.

Or. en

Módosítás 14
Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottság – elvben – többségi 
határozatot hoz és megbízatást, 
iránymutatásokat vagy elsőbbségi 
szempontokat fogad el.

(2) Amennyiben az illetékes bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a jelentés első olvasatbeli 
elfogadása céljából indokolt ilyen 
tárgyalásokat kezdeni, minden érintett 
jogalkotási eljárásra vonatkozóan 
tagjainak többségével és eseti jelleggel 
határoz a tárgyalások megnyitásáról. E 
határozat – módosításcsomag formájában 
– megbízatást tartalmaz, valamint 
reprezentatív tárgyalócsoportot hoz létre.

Or. en
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Módosítás 15
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottság – elvben – többségi
határozatot hoz és megbízatást, 
iránymutatásokat vagy elsőbbségi 
szempontokat fogad el.

(2) Amennyiben az illetékes bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a jelentés első olvasatbeli 
elfogadása előtt indokolt ilyen 
tárgyalásokat kezdeni, tagjainak 
többségével minden egyes érintett 
jogalkotási eljárásra vonatkozóan külön
határozatot hoz a tárgyalások 
megnyitásáról. E határozat magában 
foglal egy megbízatást és a 
tárgyalócsoport összetételének részleteit, 
amely minden képviselőcsoportból 
delegált bizottsági tagokból áll.
A megbízatás általános szabályként 
módosításokból álló csomagot vagy –
amennyiben a bizottság megfelelő 
indokokat sorol fel – egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekből, 
prioritásokból vagy iránymutatásokból 
álló csomagot foglalhat magában.

Or. de

Módosítás 16
Gerald Häfner

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottság – elvben – többségi
határozatot hoz és megbízatást, 
iránymutatásokat vagy elsőbbségi 
szempontokat fogad el.

(2) Ilyen tárgyalások nem kezdhetők meg 
anélkül, hogy az illetékes bizottság
valamennyi érintett jogalkotási eljárás 
vonatkozásában külön-külön határozatot
ne hozna azok megkezdéséről, 
egyszersmind rögzítve a tárgyalócsoport 
megbízását és összetételét.
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A megbízás a bizottságban elfogadott 
jelentésből vagy módosítási javaslatokból, 
illetve adott esetben egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekből vagy 
prioritásokból áll.

Or. en

Módosítás 17
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottság – elvben – többségi
határozatot hoz és megbízatást, 
iránymutatásokat vagy elsőbbségi 
szempontokat fogad el.

(2) Ilyen tárgyalások nem kezdhetők meg 
anélkül, hogy az illetékes bizottság
valamennyi érintett jogalkotási eljárás 
vonatkozásában külön-külön határozatot
ne hozna azok megkezdéséről, 
egyszersmind rögzítve a tárgyalócsoport 
megbízását és összetételét.
Általános szabály, hogy a megbízás egy 
jelentésből áll. Kivételes jelleggel, 
amennyiben az illetékes bizottság úgy véli, 
hogy célszerű már a jelentés első 
olvasatbeli elfogadása előtt megkezdeni a 
tárgyalásokat, a megbízás módosítási 
javaslatokból vagy a bizottság által 
kellően indokolt esetben egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekből, 
prioritásokból vagy iránymutatásokból is 
állhat.

Or. en

Módosítás 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottság – elvben – többségi 
határozatot hoz és megbízatást, 
iránymutatásokat vagy elsőbbségi 
szempontokat fogad el.

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottságnak többségi határozatot
kell hoznia a tárgyalások megkezdéséről, 
majd megbízatást fogad el.

E határozat tartalmazza a parlamenti 
tárgyalócsoport összetételét.
Általános szabály, hogy a megbízás egy 
jelentésből áll. Kivételes jelleggel, 
amennyiben az illetékes bizottság úgy véli, 
hogy célszerű már a jelentés első 
olvasatbeli elfogadása előtt megkezdeni a 
tárgyalásokat, a megbízás egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekből, 
prioritásokból vagy iránymutatásokból is 
állhat.
Az illetékes bizottságnak a tárgyalások 
jogalkotási eljárás keretében való 
megnyitásáról szóló határozatát az összes 
hivatalos nyelvre le kell fordítani, 
továbbítani kell az elnöknek, és minden 
parlamenti képviselőnek ki kell osztani.

Or. en

Módosítás 19
Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) Az Elnökök Értekezlete vagy két 
képviselőcsoport kérheti, hogy egy jelentés 
az illetékes bizottság által javasolt 
megbízatás alapján történő, első 
olvasatbeli elfogadását célzó tárgyalások 
megnyitásáról folytatandó vitát és az e 
tárgyban tartandó szavazást tűzzék azon 
ülés napirendjére, amelyen a tárgyalások 
megnyitására vonatkozó határozatot 
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bejelenteni kívánják.

Or. en

Módosítás 20
Stanimir Ilchev

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett, az első 
olvasatra vonatkozó tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozatot le kell 
fordítani az összes hivatalos nyelvre, 
továbbítani kell az elnöknek, és minden 
parlamenti képviselőnek ki kell osztani.
A határozatot az elnöknek az illetékes 
bizottság általi elfogadását követő plenáris 
ülés kezdetén be kell jelentenie, és a (2b) 
bekezdés figyelembevételével a 
bejelentéskor jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 21
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett, az első 
olvasatra vonatkozó tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozatot le kell 
fordítani, továbbítani kell az elnöknek, és 
minden parlamenti képviselőnek ki kell 
osztani.
A határozatot az elnöknek az illetékes 
bizottság általi elfogadását követő plenáris 
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ülés kezdetén be kell jelentenie, és a (2b) 
bekezdés rendelkezéseinek 
figyelembevételével a bejelentéskor 
jóváhagyottnak kell tekinteni.

Or. de

Módosítás 22
Gerald Häfner

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A tárgyalócsoport összetétele 
reprezentatív. Elnöke az illetékes bizottság 
elnöke vagy a küldöttség általa kijelölt 
tagja. A tárgyalócsoportban részt vesz az 
előadó, illetve az egyes képviselőcsoportok 
részéről az árnyékelőadó vagy a 
koordinátor.

Or. en

Módosítás 23
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A tárgyalócsoport összetétele 
reprezentatív. Elnöke az illetékes bizottság 
elnöke vagy a csoportnak az elnök által 
kijelölt tagja. A tárgyalócsoportban részt 
vesz az előadó, valamint az adott esetnek 
megfelelően a koordinátorok vagy az 
árnyékelőadók.

Or. en
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Módosítás 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A tárgyalócsoport összetételének 
általános szabályként tükröznie kell a 
politikai egyensúlyt. Elnöke az illetékes 
bizottság elnöke vagy az elnök által 
kijelölt alelnök. A tárgyalócsoportban 
részt vesz az előadó és az árnyékelőadók.
A parlamenti bizottság titkársága felelős a 
Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott 
tárgyalások (háromoldalú egyeztetések) 
megszervezésének gyakorlati 
aspektusaiért.

Or. en

Módosítás 25
Francesco Enrico Speroni

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A tárgyalócsoportot a rendes 
jogalkotási eljárás során az illetékes 
bizottság elnöke vagy a csoport általa 
kinevezett valamely másik tagja vezeti. A 
tárgyalócsoportban részt vesz az előadó, 
valamint adott esetben a koordinátorok 
vagy az árnyékelőadók.
A tárgyalócsoport ugyanazon a napon 
tartja üléseit, amelyeken az illetékes 
bizottság, egymással nem ütköző 
időpontokban, a bizottságban elfogadott 
naptárnak megfelelően.
A tárgyalócsoport rendszeresen jelentést 
tesz az illetékes bizottságnak a tárgyalások 
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előrehaladásáról és eredményéről.
A Tanáccsal és a Bizottsággal tartott 
mindegyik ülés (háromoldalú egyeztetés) 
után az adott ülésen megtárgyalt összes 
szövegtervezetet a bizottság rendelkezésére 
kell bocsátani. A bizottságot a következő 
ülésén tájékoztatni kell a tárgyalások 
állásáról.
Amennyiben a bizottság ülésének időben 
való összehívása nem kivitelezhető, a 
tárgyalócsoport a bizottság elnökének, 
árnyékelőadóinak és koordinátorainak 
tesz jelentést.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
fejleményeinek fényében módosíthatja a 
tárgyalási megbízást.

Or. it

Módosítás 26
Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) A tárgyalócsoportot a rendes 
jogalkotási eljárás során az előadó vezeti, 
a csoport elnökségét pedig az illetékes 
bizottság elnöke vagy alelnöke tölti be.
A tárgyalócsoport rendszeresen jelentést 
tesz az illetékes bizottságnak a tárgyalások 
előrehaladásáról és eredményéről.
A Tanáccsal és a Bizottsággal tartott 
mindegyik ülés (háromoldalú egyeztetés) 
után az ülésen megtárgyalt összes 
tervezetet a bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A bizottságot a következő 
ülésén tájékoztatni kell a tárgyalások 
állásáról.
Amennyiben a bizottság ülésének időben 
való összehívása nem kivitelezhető, az 
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előadó a bizottság koordinátorainak tesz 
jelentést.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
fejleményeinek fényében módosíthatja a 
tárgyalási megbízást.

Or. en

Módosítás 27
Stanimir Ilchev

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) Valamely képviselőcsoport vagy 40 
képviselő kérheti, illetve az Elnökök 
Értekezlete úgy határozhat, hogy a 
tárgyalások bizottsági határozatban 
foglalt megbízatás alapján való 
megnyitásának kérdéséről történő 
szavazást tűzzék azon ülés napirendjére, 
amelyen a tárgyalások megnyitására 
vonatkozó határozatot be kívánják 
jelenteni.

Or. en

Módosítás 28
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) Valamely képviselőcsoport vagy 40 
képviselő kérheti, hogy a tárgyalások 
bizottsági határozatban foglalt megbízatás 
alapján való megnyitásának kérdéséről 
történő szavazást tűzzék azon ülés 
napirendjére, amelyen a tárgyalások 
megnyitására vonatkozó határozatot be 



AM\906027HU.doc 13/27 PE492.564v01-00

HU

kívánják jelenteni. Ehelyett az Elnökök 
Értekezlete is határozhat úgy, hogy tűzzék 
e szavazást a napirendre.

Or. de

Módosítás 29
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) A Tanáccsal és a Bizottsággal tartott 
találkozókon (háromoldalú egyeztetés 
keretében) megvitatandó
dokumentumokat legalább 48 órával az 
adott találkozó előtt köröztetni kell a 
tárgyalócsoport minden tagja között.
A tárgyalócsoport minden egyes 
háromoldalú egyeztetés után, a soron 
következő bizottsági ülésen jelentést tesz 
az illetékes bizottságnak. Az adott 
háromoldalú egyeztetés alkalmával 
megvitatott összes dokumentumot a 
bizottság rendelkezésére kell bocsátani.
Amennyiben nincs mód a bizottsági ülés 
kellő időben történő megtartására, a 
tárgyalócsoport az adott esetnek 
megfelelően a bizottság elnökének, 
árnyékelőadóinak vagy a 
koordinátorainak tesz jelentést.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
fejleményeinek fényében módosíthatja a 
tárgyalási megbízást.

Or. en

Módosítás 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber
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Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) Minden tárgyalási dokumentumot 
(négyhasábos formában) legalább 48 
órával az egyes találkozók előtt köröztetni 
kell a tárgyalóküldöttség összes tagja 
között.
A tárgyalócsoport minden egyes 
háromoldalú egyeztetés után jelentést tesz 
az illetékes bizottságnak soron következő 
ülésén.
Amennyiben nincs mód a bizottsági ülés 
kellő időben történő megtartására, a 
tárgyalócsoport az adott esetnek 
megfelelően a bizottság elnökének, 
árnyékelőadóinak vagy a 
koordinátorainak tesz jelentést.
Az utolsó háromoldalú egyeztetés 
eredményeit tükröző összes tárgyalási 
dokumentumot (négyhasábos formában) a 
bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Módosítás 31
Stanimir Ilchev

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2c) Az Elnökök Értekezlete vagy a 
Parlament képviselőinek – legalább két 
képviselőcsoporthoz tartozó – egyharmada 
kérheti, hogy a tárgyalások megnyitására 
vonatkozó határozatról szóló vitát és 
szavazást tűzzék a (2a) bekezdésben 
említett bejelentést követő plenáris ülés 
napirendjére. A határozat módosítása a 
156. és 157. cikkben meghatározott 
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feltételekkel megengedhető.

Or. en

Módosítás 32
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2c) A (2a) bekezdésben említett 
bejelentést követően valamely 
képviselőcsoport vagy 40 képviselő 
kérheti, hogy a tárgyalások megnyitására 
vonatkozó határozatról szóló vitát és 
szavazást tűzzék a plenáris ülés 
napirendjére. Ehelyett az Elnökök 
Értekezlete is határozhat úgy, hogy tűzzék 
e vitát a napirendre. A megbízatás 
módosítása a 156. és 157. cikkben 
meghatározott feltételekkel 
megengedhető.

Or. de

Módosítás 33
Stanimir Ilchev

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 d bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2d) A tárgyalócsoportot a rendes 
jogalkotási eljárás során az illetékes 
bizottság elnöke vagy a csoport általa 
kijelölt valamely másik tagja vezeti. A 
tárgyalócsoportban részt vesznek az 
előadó, az árnyékelőadók és a 
koordinátorok.
A tárgyalócsoport rendszeresen jelentést 
tesz az illetékes bizottságnak a tárgyalások 
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előrehaladásáról és eredményéről.
A Tanáccsal és a Bizottsággal tartott 
mindegyik ülés (háromoldalú egyeztetés) 
után az ülésen megtárgyalt összes 
tervezetet a bizottság rendelkezésére kell 
bocsátani. A bizottságot a következő 
ülésén tájékoztatni kell a tárgyalások 
állásáról.
Amennyiben a bizottság ülésének időben 
való összehívása nem kivitelezhető, a 
tárgyalócsoport a bizottság elnökének, 
árnyékelőadóinak és koordinátorainak 
tesz jelentést. A bizottságot ez esetben is 
tájékoztatni kell a következő ülésén a 
tárgyalások állásáról.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
fejleményeinek fényében módosíthatja a 
tárgyalási megbízást.

Or. en

Módosítás 34
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 d bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2d) A tárgyalócsoportot a rendes 
jogalkotási eljárás során az illetékes 
bizottság elnöke vagy az előadó vezeti. A 
tárgyalócsoportban részt vesznek az 
előadó, az árnyékelőadók, illetve –
amennyiben ez utóbbiak nem tudnak részt 
venni – a koordinátorok.
A tárgyalócsoport rendszeresen jelentést 
tesz az illetékes bizottságnak a tárgyalások 
előrehaladásáról és eredményéről.
A Tanáccsal és a Bizottsággal tartott 
mindegyik ülés (háromoldalú egyeztetés) 
után az adott ülésen megtárgyalt összes 
szövegtervezetet a bizottság rendelkezésére 
kell bocsátani. A bizottságot a következő 
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ülésén tájékoztatni kell a tárgyalások 
állásáról.
Amennyiben a bizottság ülésének időben 
való összehívása nem kivitelezhető, a 
tárgyalócsoport a bizottság elnökének, 
árnyékelőadóinak és koordinátorainak 
tesz jelentést.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
előrehaladásának függvényében 
aktualizálhatja a megbízatást, a (2), (2a) 
és (2b) bekezdések rendelkezései 
értelmében.

Or. de

Módosítás 35
Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, 
a bizottsággal minden esetben ismételten 
konzultálni kell a plenáris ülésen történő 
szavazást megelőzően.

(3) Ha a tárgyalások kompromisszumhoz 
vezetnek a Tanáccsal, az illetékes bizottság 
koordinátorait haladéktalanul tájékoztatni 
kell, az illetékes bizottságnak pedig meg 
kell vitatnia a jogalkotási aktus közösen 
elfogadott tervezetét.
Amennyiben az illetékes bizottság 
jóváhagyja a jogalkotási aktus közösen 
elfogadott tervezetét, azt megvitatás 
céljából a Parlament elé kell terjesztenie 
jelentés, megegyezéses módosítások vagy 
az eredeti szövegben tett módosításokat 
egyértelműen jelző jelentés formájában.

Or. en

Módosítás 36
Helmut Scholz
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Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, 
a bizottsággal minden esetben ismételten 
konzultálni kell a plenáris ülésen történő 
szavazást megelőzően.

(3) Ha a tárgyalások kompromisszumhoz 
vezetnek a Tanáccsal, az illetékes bizottság 
koordinátorait haladéktalanul tájékoztatni 
kell, az illetékes bizottságnak pedig meg 
kell vitatnia a jogalkotási aktus közösen 
elfogadott tervezetét.

Amennyiben az illetékes bizottság 
jóváhagyja a jogalkotási aktus közösen 
elfogadott tervezetét, azt megvitatás 
céljából a Parlament elé kell terjesztenie 
jelentés, megegyezéses módosítások vagy 
egységes szerkezetbe foglalt szöveget 
tartalmazó módosítás formájában.

Or. de

Módosítás 37
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, 
a bizottsággal minden esetben ismételten 
konzultálni kell a plenáris ülésen történő 
szavazást megelőzően.

(3) Ha a tárgyalások kompromisszumhoz 
vezetnek a Tanáccsal, az illetékes bizottság 
koordinátorait erről haladéktalanul 
tájékoztatni kell. A jogalkotási aktus 
megállapodás szerinti tervezetét az 
illetékes bizottság elé kell terjeszteni, és 
annak jóváhagyása esetén a Parlamenthez
kell továbbítani megfontolásra, az 
alábbiak közül a legalkalmasabbnak ítélt 
formában:
– jelentés, vagy
– megegyezéses módosítás, akár 
konszolidált szöveg formájában.

Or. en
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Módosítás 38
Gerald Häfner

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, 
a bizottsággal minden esetben ismételten 
konzultálni kell a plenáris ülésen történő 
szavazást megelőzően.

(3) Ha a tárgyalások kompromisszumhoz 
vezetnek a Tanáccsal, az illetékes 
bizottságot erről haladéktalanul 
tájékoztatni kell. A jogalkotási aktus 
közösen elfogadott tervezetét benyújtják az 
illetékes bizottságnak, elfogadása esetén 
pedig megvitatás céljából a Parlament elé 
kell terjeszteni jelentés vagy – akár 
konszolidált szövegként – megegyezéses 
módosítások formájában.

Or. en

Módosítás 39
Marietta Giannakou

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően 
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal,
a bizottsággal minden esetben ismételten 
konzultálni kell a plenáris ülésen történő 
szavazást megelőzően.

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően 
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal,
az illetékes bizottság koordinátorait erről 
haladéktalanul tájékoztatni kell. A 
jóváhagyott szöveget a plenáris ülésen 
történő szavazást megelőzően benyújtják a 
jóváhagyásért felelős illetékes 
bizottságnak.

Or. en
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Módosítás 40
Andrew Duff

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az eljárás 
társbizottságokat vagy közös bizottsági 
üléseket foglal magában, az 50. és az 51. 
cikk alkalmazandó a tárgyalások 
megnyitására vonatkozó határozat 
meghozatalára és a tárgyalások 
lefolytatására.

Or. en

Módosítás 41
Helmut Scholz

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy jogalkotási aktus 
tervezetét az 50. cikk szerinti társbizottsági 
eljárásban vagy az 51. cikk szerinti közös 
bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásban 
vitatják meg, ugyanezen cikkeknek kell 
vonatkozniuk a tárgyalások 
megkezdésével kapcsolatos határozatokra 
és a tárgyalások lefolytatására is. Az 
érintett bizottságok közötti nézetkülönbség 
esetén e tárgyalások megnyitásának és 
lefolytatásának módozatait a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnöke az Eljárási 
Szabályzat e vonatkozó cikkeiben foglalt 
elvekkel összhangban állapítja meg.

Or. de
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Módosítás 42
Gerald Häfner

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy jogalkotási aktus 
tervezetét az 50. cikk szerinti társbizottsági 
eljárásban vagy az 51. cikk szerinti közös 
bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásban 
vizsgálnak meg, ugyanezen cikkeknek kell 
vonatkozniuk a tárgyalások 
megkezdésével és lefolytatásával 
kapcsolatos határozatokra is. Az érintett 
bizottságok közötti nézetkülönbség esetén 
a kérdést az Elnökök Értekezlete elé 
utalják, amely – a 70a. cikk sérelme 
nélkül – határozatot hoz e tárgyalások 
megnyitásának és lefolytatásának 
módozatairól a vonatkozó cikkekben 
foglalt elvekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 43
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy jogalkotási aktus 
tervezetét az 50. cikk szerinti társbizottsági 
eljárásban vagy az 51. cikk szerinti közös 
bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárásban 
vizsgálnak meg, ugyanezen cikkeknek kell 
vonatkozniuk a tárgyalások 
megkezdésével és lefolytatásával 
kapcsolatos határozatokra is. Amennyiben 
az érintett bizottságok nem értenek egyet, 
a tárgyalások megkezdésének és 
lefolytatásának részleteiről a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnöke dönt az 
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említett cikkekben rögzített elvek alapján.

Or. en

Módosítás 44
Enrique Guerrero Salom

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

70a. cikk
A jelentés első olvasatbeli elfogadása 

előtti intézményközi tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozat elfogadása
(1) A tárgyalásoknak a jelentés első 
olvasatbeli elfogadása előtt történő 
megkezdésével kapcsolatos határozatot az 
összes hivatalos nyelvre le kell fordítani, 
ki kell osztani a Parlament képviselőinek 
és be kell nyújtani az Elnökök 
Értekezletének.
Az Elnökök Értekezlete úgy határozhat, 
hogy a napirendi pontot vita és szavazás 
céljából tűzzék a dokumentumok 
szétosztását követő plenáris ülés 
napirendtervezetére.
Az Elnökök Értekezlete ilyen 
határozatának hiányában a tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozatot az Elnök 
jelenti be a következő plenáris ülés 
megnyitásakor.
(2) A napirendi pontot felveszik a 
bejelentést követő plenáris ülés 
napirendtervezetére vita és szavazás 
céljából, és az Elnök határidőt szab meg a 
módosítások benyújtására, amennyiben a 
Parlament legalább két 
képviselőcsoporthoz tartozó képviselőinek 
egytizede ezt a bejelentéstől számított 48 
órán belül kéri.
Ezektől eltérő esetben a tárgyalások 
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megkezdéséről szóló határozat 
elfogadottnak tekintendő.

Or. en

Módosítás 45
Gerald Häfner

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

70a. cikk
A jelentés első olvasatbeli elfogadása 

előtti intézményközi tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozat elfogadása
(1) A tárgyalásoknak a jelentés első 
olvasatbeli elfogadása előtt történő 
megkezdésével kapcsolatos határozatot az 
összes hivatalos nyelvre le kell fordítani, 
ki kell osztani a Parlament képviselőinek 
és be kell nyújtani az Elnökök 
Értekezletének.
Az Elnökök Értekezlete úgy határozhat, 
hogy a napirendi pontot vita és szavazás 
céljából tűzzék a dokumentumok 
szétosztását követő plenáris ülés 
napirendtervezetére.
Az Elnökök Értekezlete ilyen 
határozatának hiányában a tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozatot az Elnök 
hirdeti ki a következő plenáris ülés 
megnyitásakor.
(2) A napirendi pontot felveszik a 
bejelentést követő plenáris ülés 
napirendjére vita és szavazás céljából, és 
az Elnök határidőt szab meg a 
módosítások benyújtására, amennyiben 
két, legalább a Parlament képviselőinek 
egytizedét képviselő csoport ezt a 
bejelentéstől számított 48 órán belül kéri.
Ezektől eltérő esetben a tárgyalások 
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megkezdéséről szóló határozat 
elfogadottnak tekintendő.

Or. en

Módosítás 46
Gerald Häfner

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

70a. cikk
A jelentés elfogadása előtti intézményközi 
tárgyalások megnyitásáról szóló határozat 

elfogadása
(1) A tárgyalásoknak a jelentés elfogadása 
előtt történő megkezdésével kapcsolatos 
határozatot az összes hivatalos nyelvre le 
kell fordítani, ki kell osztani a Parlament 
képviselőinek és be kell nyújtani az 
Elnökök Értekezletének.
Az Elnökök Értekezlete úgy határozhat, 
hogy a napirendi pontot vita és szavazás 
céljából tűzzék a dokumentumok 
szétosztását követő plenáris ülés 
napirendtervezetére.
Az Elnökök Értekezlete ilyen 
határozatának hiányában a tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozatot az Elnök 
hirdeti ki a következő plenáris ülés 
megnyitásakor.
(2) A napirendi pontot felveszik a 
bejelentést követő plenáris ülés 
napirendjére vita és szavazás céljából, és 
az Elnök határidőt szab meg a 
módosítások benyújtására, amennyiben 
két, legalább a Parlament képviselőinek 
egytizedét képviselő csoport ezt a 
bejelentéstől számított 48 órán belül kéri.
Ezektől eltérő esetben a tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozat 
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elfogadottnak tekintendő.

Or. en

Indokolás

Az előadó új 70a. cikket javasol az első olvasatbeli megállapodásokkal kapcsolatosan.
Fontolóra lehet venni ezen eljárás kiterjesztését más vonatkozó jogalkotási eljárásokra is, 
amikor a bizottság intézményközi tárgyalásokat kíván kezdeni a jelentés plenáris ülésre 
történő bocsátása nélkül.

Módosítás 47
Vital Moreira

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

70a. cikk
A jelentés első olvasatbeli elfogadása 

előtti intézményközi tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozat elfogadása
(1) A tárgyalásoknak a jelentés első 
olvasatbeli elfogadása előtti 
megkezdéséről szóló határozatot csak 
megfelelően indokolt esetekben lehet 
elfogadni, az illetékes bizottság 
kétharmados többségével.
(2) A határozatot le kell fordítani az összes 
hivatalos nyelvre, és továbbítani kell az 
elnöknek, illetve a képviselőcsoportok 
elnökeinek és a bizottsági elnököknek.
Az elnök az illetékes bizottság általi 
elfogadást követő plenáris ülés 
megnyitásakor bejelenti a határozatot.
(3) A bizottsági határozat 
megváltoztatható:
– az Elnökök Értekezlete által a 
bejelentést követő rendes ülésén;
– a plenáris ülésen történő szavazás révén, 
a Parlament képviselői legalább 
egynegyedét képviselő két 
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képviselőcsoportnak a bejelentéstől 
számított 48 órán belüli kérelmére.

Or. en

Indokolás

A korai első olvasatbeli – a plenáris vita és szavazás előtti – tárgyalások megkezdésére 
vonatkozó határozatot alaposan meg kell indokolni és minősített többséggel kell elfogadni.
Kivételes esetektől eltekintve az a szabály, hogy csak a plenáris ülésen folytatott vita és 
szavazás után kezdhetők tárgyalások a Tanáccsal, hogy a képviselőcsoportok módosításokat 
nyújthassanak be a bizottsági jelentéshez és megerősíthessék a Parlament tárgyalási 
helyzetét.

Módosítás 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

70a. cikk
A jelentés első olvasatbeli elfogadása 

előtti intézményközi tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozat elfogadása
(1) A tárgyalásoknak a jelentés első 
olvasatbeli elfogadása előtt történő 
megkezdésével kapcsolatos határozatot az 
összes hivatalos nyelvre le kell fordítani, 
ki kell osztani a Parlament képviselőinek 
és be kell nyújtani az Elnökök 
Értekezletének.
(2) Amennyiben legalább egy 
képviselőcsoport kéri, az Elnökök 
Értekezlete felveszi a napirendi pontot – a 
módosítások benyújtásának határidejét 
megszabva – vita és szavazás céljából a z 
illetékes bizottságbeli elfogadását és a 
dokumentumok minden hivatalos nyelven
történő szétosztását követő plenáris ülés 
napirendjtervezetére.
(3) Az Elnökök Értekezlete ilyen 
határozatának hiányában a tárgyalások 
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megkezdéséről szóló határozatot az Elnök 
hirdeti ki a következő plenáris ülés 
megnyitásakor. E határozatot 
elfogadottnak tekintik, kivéve, ha a 
Parlament 40 képviselője a bejelentéstől 
számított 48 órán belül írásban kéri, hogy 
a napirendi pontot tűzzék a bejelentést 
követő plenáris ülés napirendtervezetére 
vita és szavazás céljából. Az elnök 
határidőt állapít meg a módosítások 
előterjesztésére.
(4) A plenáris ülésen elfogadott jelentés 
képezi a tárgyalócsoport megbízatásának 
alapját és ily módon visszautalják az 
illetékes bizottsághoz. Az illetékes 
bizottság hoz határozatot az e tárgyalások 
eredményeképpen elért bármely
megállapodásról.
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