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A bizottsági elnökök a 211. cikk (1) bekezdésének megfelelően Klaus-Heiner Lehne 
közvetítésével a 192. cikk értelmezésére vonatkozó kérelmet adtak át azzal kapcsolatban, 
hogy a független képviselők milyen helyet foglalnak el a koordinátorok ülésein.

1. A 192. cikk eredete és keletkezése

A 192. cikket1 az előző parlamenti ciklus végén, az eljárási szabályzat 2009 májusában 
történt általános felülvizsgálatakor vezették be (Corbett-jelentés2). Ez azt jelenti, hogy a 
bizottsági koordinátorok összehívásának eddigi informális gyakorlatát első alkalommal 
formálissá tették. A 192. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „a képviselőcsoportok tagjaik 
közül kijelölhetnek egy koordinátort”, és kifejezetten nem tesz említést a független 
képviselők részvételéről.

A független képviselőkre vonatkozó jelenlegi rendelkezések a Corbett-jelentésről folytatott 
vita során kifejezett politikai szándékot tükrözik. Ugyanis a Corbett-jelentéstervezetben 
eredetileg szerepelt az a lehetőség, hogy a függetlenek is kijelölhetnek egy koordinátort, aki 
meghívást kap az ülésre, ezt a rendelkezést azonban a jelentésnek az Alkotmányügyi 
Bizottságban történő elfogadásakor módosították és törölték. A plenáris ülésen nagy 
többséggel, 522 igen szavazattal megerősítették a Corbett-jelentést.  

A parlamenti ciklus elején a Bizottsági Elnökök Értekezlete3 is vitát folytatott a 192. cikk 
alkalmazásáról. Ezen az ülésen egyetértés született arról a közös értelmezésről, hogy a 
függetlenek azért nem vehetnek részt az üléseken, mert nem rendelkeznek koordinátorral.

2. Problémafelvetés és elemzés

Mivel a független képviselők részvételéről nem történik kifejezett említés, a 192. cikk 
alkalmazása bizottságonként változó, és ez felveti a független képviselőkkel szembeni 
egyenlő bánásmód kérdését. Megjegyzendő, hogy a 192. cikk bevezetése közvetlenül 
kihatott a független képviselőknek a koordinátorok ülésein való részvételére, amely az előző 
parlamenti ciklushoz képest csökkent. 

Az ítélkezési gyakorlatnak4 megfelelően a megkülönböztetésmentesség elve tiltja, hogy 
összehasonlítható helyzeteket különbözően kezeljenek, vagy hogy különböző helyzeteket 
egyenlően kezeljenek, hacsak objektív módon nem igazolt az ilyen bánásmód. 

Hozzá kell tenni, hogy számos különbség van a független képviselők és a valamely 
képviselőcsoporthoz tartozó képviselők közötti bánásmódban, melyek a Parlament belső 
rendelkezéseiből fakadnak (nevezetesen az eljárási szabályzat 24., 106. 68. és 170. 
cikkéből). Ezek a rendelkezések nem hathatnak ki indokolatlanul a függetlenek parlamenti 
mandátuma gyakorlásának feltételeire amiatt, hogy ők nem tartoznak valamely 
                                               
1 A szöveg a 2. mellékletben szerepel.
2 A 2009. május 6-án elfogadott TA -0359-2009 számú Corbett-jelentés.
3 Lásd a 3. mellékletet: részlet a 2009. szeptember 15-i jegyzőkönyvből - PV\769940FR.doc, 10.2. pont.
4 Lásd többek között a Bíróság által a C-174/89. sz. Hoche-ügyben 1990. június 28-án hozott ítélet (EBHT 
1990., I-2681. o.) 25. pontját.
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képviselőcsoporthoz. Elsősorban a Parlament feladata az, hogy belső eljárásai keretében 
megvizsgálja, hogy ezek a bánásmódbeli különbségek mind szükségesek-e a Parlament által 
követett törvényes célok megvalósításához, különösen a közös politikai szándékok 
kifejezésre juttatásához és a kompromisszum kialakításához. 1  Ezeket a rendelkezéseket az 
eljárási szabályzat 2009-es felülvizsgálatakor megerősítették.

A független képviselőknek a koordinátorok ülésein való részvételével kapcsolatban az 
Alkotmányügyi Bizottság titkársága által 2011 júniusában végzett vizsgálat rávilágított arra, 
hogy a 20 parlamenti bizottságból csak 3 engedi meg, hogy a függetlenek megfigyelőként 
részt vegyenek az üléseken, a képviselőcsoportok elnökeinek értekezlete mintájára, amely a 
függetlenek egy képviselőjének részvételét engedélyezi szavazati jog nélkül (az eljárási 
szabályzat 24. cikke). Annak ellenére, hogy a bizottságok többsége nem engedi be a 
független képviselőket a koordinátorok üléseire, az információátadás általában megfelelően 
biztosított annak érdekében, hogy a függetleneket ne fosszák meg parlamenti jogaiktól. A 
bizottságok többsége (13) amellett döntött, hogy a független képviselők titkárságát 
meghívja a koordinátorok üléseire, és ezzel biztosítja a függetleneknek a tájékoztatási 
folyamatba való integrációját. Ami azt a 7 bizottságot illeti, amelyek nem hívják meg a 
titkárságot, a független képviselők megkapják az ülések napirendjét és az üléseik 
eredményeit, 2 bizottság kivételével, amelyek nem küldenek napirendet a függetleneknek. 

A 192. cikk (2) bekezdésével kapcsolatban, amely meghatározza, hogy „a bizottság 
felhatalmazhatja a koordinátorokat bizonyos döntések meghozatalára, ami alól kivételt 
képeznek a jelentések, a vélemények és a módosítások elfogadásával kapcsolatos döntések”, 
ugyanez a vizsgálat rámutatott, hogy csak 2 bizottság adott felhatalmazást a koordinátorok 
általi döntéshozatalra. Abból a 18 bizottságból, melyek formálisan nem ruháztak át 
hatásköröket, a bizottságok fele biztosítja a meghozott határozatok utólagos jóváhagyását, a 
másik felük csak tájékoztatásképpen kapja meg a koordinátorok döntéseit. E 9 bizottság 
eljárása törvényességi kérdéseket vet fel a 192. cikk bevezetése óta, amely „a bizottság által 
meghozandó döntések előkészítésének” előjogát adja a koordinátorok ülésének, nem pedig 
azt, hogy külön felhatalmazás hiányában helyettük döntést hozzanak.

A vizsgálat során egyébként kiderült, hogy a koordinátorok felhatalmazásának lehetőségét 
általában nem ismerik, holott a gyakorlatban minden bizottságban létezik meghatalmazási 
rendszer. 

Ami a független képviselőknek a koordinátorok ülésein való részvételét illeti, a cikk 
létrehozása egyértelműen szemlélteti a Parlament azon szándékát, hogy korlátozza a 
képviselőcsoportokban való részvételt, lehetőséget adva arra, hogy az alelnököket 
konzultatív szerepben felkérjék a részvételre (a 192. cikk (2) bekezdése). Annak kérdése, 
hogy a független képviselők részt vehetnek-e az üléseken, minden esetben közvetlenül 
összefügg a koordinátorok döntési jogkörének kérdésével.

A döntési jogkörrel kapcsolatban a 192. cikk (2) bekezdése csak kétféle döntéshozatali 
módot állapít meg: 1/ a bizottság általi döntéshozatalt, 2/ a koordinátorok felhatalmazását 
(kivéve jelentések, vélemények vagy módosítások elfogadása esetén). A szöveg 

                                               
1 Lásd a Bíróság által a T-222/99., T-327/99. és T-329/99. sz. egyesített ügyekben 2001. október 2-án hozott 
ítéletet (különösen a 156., 157., 165. és 202. bekezdést).
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egyértelműen előkészítő szerepet ad a koordinátorok ülésének, saját döntési jogkör nélkül, 
kivéve abban az esetben, ha döntési jogkörét a bizottság a koordinátorokra kívánja ruházni. 
Ahhoz, hogy tökéletesen megfeleljen a 192. cikknek, ezt a felhatalmazást formálisan 
előzetesen kellene megadni, és meg kellene említeni a bizottsági ülés jegyzőkönyvében 
vagy ahhoz csatolni kellene. Ebben az esetben, mivel a független képviselők részt vesznek a 
felhatalmazás elfogadásában, ők is átruházzák döntési jogkörüket. Előzetes felhatalmazás 
hiányában a koordinátorok döntéseit ajánlások formájában kellene meghozni, és utólagos 
jóváhagyásra a bizottság összes tagja, köztük a független tagok elé kellene terjeszteni. A 
felhatalmazás megléte vagy a döntések utólagos jóváhagyása esetén már nem merülhet fel a 
kérdés, hogy a döntések törvényesek-e a független képviselőknek a koordinátorok ülésein 
való részvétele nélkül.

3. Értelmezéstervezet

A független képviselők nem alkotnak a 30. cikk szerinti képviselőcsoportot, ezért tehát nem 
jelölhetnek ki koordinátorokat, akik az egyedüli olyan tagok, akik részt vehetnek a 
koordinátorok ülésein. 
A koordinátorok üléseinek az a rendeltetése, hogy egy bizottság döntéseit előkészítsék, és 
kifejezett felhatalmazás kivételével nem helyettesíthetik annak üléseit. Ezért a koordinátorok 
ülésén hozott döntéseknek előzetes felhatalmazás tárgyát kell képezniük. Ilyen felhatalmazás 
hiányában a koordinátorok csak ajánlásokat fogadhatnak el, amelyekhez a bizottság 
utólagos formális jóváhagyására van szükség.
A független tagok tájékoztatáshoz való jogát a megkülönböztetésmentesség elvének 
megfelelően minden esetben biztosítani kell az információk továbbításával és azzal, hogy a 
független képviselők titkárságának egy tagja részt vesz a koordinátorok ülésein.
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1. MELLÉKLET

Levéltervezet a Parlament elnöke, Jerzy Buzek úr részére

Elnök Úr!

A bizottsági elnökök a 211. cikk (1) bekezdésének megfelelően Klaus-Heiner Lehne 
közvetítésével a 192. cikk értelmezésére vonatkozó kérelmet adtak át azzal kapcsolatban, 
hogy a független tagok milyen helyet foglalnak el a koordinátorok ülésein.

A 192. cikket az előző parlamenti ciklus végén, az eljárási szabályzat 2009 májusában 
történt általános felülvizsgálatakor vezették be (Corbett-jelentés1). Ez azt jelenti, hogy a 
bizottsági koordinátorok összehívásának eddigi informális gyakorlatát első alkalommal 
tették formálissá. A 192. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „a képviselőcsoportok tagjaik 
közül kijelölhetnek egy koordinátort”, és kifejezetten nem tesz említést a független tagok 
részvételéről.

A független képviselőkre vonatkozó jelenlegi rendelkezések a Corbett-jelentésről folytatott 
vita során kifejezett politikai szándékot tükrözik. Ugyanis a Corbett-jelentéstervezetben 
eredetileg szerepelt az a lehetőség, hogy a függetlenek is kijelölhetnek egy koordinátort, aki 
meghívást kap az ülésre, ezt a rendelkezést azonban a jelentésnek az Alkotmányügyi 
Bizottságban történő elfogadásakor módosították és törölték. A plenáris ülésen nagy 
többséggel, 522 igen szavazattal megerősítették a Corbett-jelentést.

A parlamenti ciklus elején a Bizottsági Elnökök Értekezlete2 is vitát folytatott a 192. cikk 
alkalmazásáról. Ezen az ülésen egyetértés született arról a közös értelmezésről, hogy a 
függetlenek azért nem vehetnek részt az üléseken, mert nem rendelkeznek koordinátorral.

Azonban a 192. cikk alkalmazása a gyakorlatban bizottságonként változó, és felveti az 
egyenlő bánásmód kérdését. Ezért a 192. cikk alkalmazásának harmonizációja érdekében 
célszerű lenne egy formális értelmezést meghatározni. 

Ami a független képviselőknek az üléseken való részvételét illeti, a cikk létrehozása 
egyértelműen szemlélteti a Parlament azon szándékát, hogy korlátozza a 
képviselőcsoportokban való részvételt, lehetőséget adva arra, hogy az alelnököket 
konzultatív szerepben felkérjék a részvételre (a 192. cikk (2) bekezdése). Annak kérdése, 
hogy a független képviselők részt vehetnek-e az üléseken, minden esetben közvetlenül 
összefügg a koordinátorok döntési jogkörének kérdésével.

A döntési jogkörrel kapcsolatban a 192. cikk (2) bekezdése csak kétféle döntéshozatali 
                                               
1 A 2009. május 6-án elfogadott TA -0359-2009 számú Corbett-jelentés.
2 Lásd a 2009. szeptember 15-i jegyzőkönyv, PV\769940FR.doc, 10.2. pontját.
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módot állapít meg: 1/ a bizottság általi döntéshozatalt, 2/ a koordinátorok felhatalmazását 
(kivéve jelentések, vélemények vagy módosítások elfogadása esetén). A szöveg 
egyértelműen előkészítő szerepet ad a koordinátorok ülésének, saját döntési jogkör nélkül, 
kivéve abban az esetben, ha döntési jogkörét a bizottság a koordinátorokra kívánja ruházni. 
Ahhoz, hogy tökéletesen megfeleljen a 192. cikknek, ezt a felhatalmazást formálisan 
előzetesen kellene megadni, és meg kellene említeni a bizottsági ülés jegyzőkönyvében 
vagy ahhoz csatolni kellene. Ebben az esetben, mivel a független képviselők részt vesznek a 
felhatalmazás elfogadásában, ők is átruházzák döntési jogkörüket. Előzetes felhatalmazás 
hiányában a koordinátorok döntéseit ajánlások formájában kellene meghozni, és utólagos 
jóváhagyásra a bizottság összes tagja, köztük a független tagok elé kellene terjeszteni. A 
felhatalmazás megléte vagy a döntések utólagos jóváhagyása esetén már nem merülhet fel a 
kérdés, hogy a döntések törvényesek-e a független képviselőknek a koordinátorok ülésein 
való részvétele nélkül.  

Összefoglalásképpen az Alkotmányügyi Bizottság a …-i ülésén … szavazattal elfogadta az 
eljárási szabályzat 192. cikkének következő értelmezését: 

„A független képviselők nem alkotnak a 30. cikk szerinti képviselőcsoportot, ezért tehát nem 
jelölhetnek ki koordinátorokat, akik az egyedüli olyan tagok, akik részt vehetnek a 
koordinátorok ülésein.
A koordinátorok üléseinek az a rendeltetése, hogy egy bizottság döntéseit előkészítsék, és 
kifejezett felhatalmazás kivételével nem helyettesíthetik annak üléseit. Ezért a koordinátorok 
ülésén hozott döntéseknek előzetes felhatalmazás tárgyát kell képezniük. Ilyen felhatalmazás 
hiányában a koordinátorok csak ajánlásokat fogadhatnak el, amelyekhez a bizottság 
utólagos formális jóváhagyására van szükség. 
A független tagok tájékoztatáshoz való jogát a megkülönböztetésmentesség elvének 
megfelelően minden esetben biztosítani kell az információk továbbításával és azzal, hogy a 
független képviselők titkárságának egy tagja részt vesz a koordinátorok ülésein.”

Tisztelettel:

Carlo Casini
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2. melléklet
Részlet az eljárási szabályzatból: 192. cikk

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2011. március Nyomtatható változat 1402k

TARTALOM
ANALITIKUS TÁBLÁZAT
HASZNOS INFORMÁCIÓK

VII. CÍM: BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK

1. FEJEZET: BIZOTTSÁGOK – LÉTREHOZÁS ÉS HATÁSKÖR

192. cikk: Bizottsági koordinátorok és árnyékelőadók

1.    A képviselőcsoportok tagjaik közül kijelölhetnek egy koordinátort. 

2.    A bizottsági koordinátorokat szükséges esetben az elnök hívja össze a bizottság által meghozandó döntések 
előkészítésére, különös tekintettel az ügyrendi és az előadók kijelölésével kapcsolatos döntésekre. A bizottság 
felhatalmazhatja a koordinátorokat bizonyos döntések meghozatalára, ami alól kivételt képeznek a jelentések, a 
vélemények és a módosítások elfogadásával kapcsolatos döntések. Az alelnököket felkérhetik, hogy konzultatív 
szerepben részt vegyenek a bizottsági koordinátorok ülésein. A koordinátorok konszenzus kialakítására 
törekednek. Ha nem sikerült konszenzust kialakítani, a koordinátorok a bizottság jelentős többségét képviselő 
többséggel járhatnak el, figyelembe véve az egyes képviselőcsoportok egymáshoz viszonyított súlyát. 

3.    A képviselőcsoportok minden jelentés esetében árnyékelőadót jelölhetnek ki, aki nyomon követi az adott 
jelentés menetét, és a képviselőcsoport nevében a bizottságon belül kompromisszumok kialakítására törekszik. 
Az árnyékelőadók nevét közlik az elnökkel. A bizottság a koordinátorok javaslata alapján dönthet úgy, hogy az 
árnyékelőadókat bevonja a rendes jogalkotási eljárásban a Tanáccsal történő megállapodás kialakításának 
folyamatába. 

Utolsó frissítés: 2011. május 12.
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3. melléklet
Részlet a jegyzőkönyvből 

Strasbourg, 2009. szeptember 15.

A BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETE

2009. szeptember 15-én, Strasbourgban megtartott ülés

Jegyzőkönyv

10.2 A koordinátorok ülései és a független képviselők

Az ELNÖK a 192. cikkre utal, amely úgy rendelkezik, hogy a képviselőcsoportok 
kijelölhetnek egy koordinátort. Tehát egyértelmű, hogy a független képviselők nem tölthetnek 
be koordinátori tisztséget, és ezért nem vehetnek részt ezeken az üléseken. Az Alkotmányügyi 
Bizottság határozottan elutasította azt a módosító indítványt, amely engedélyezné a független 
képviselőknek, hogy koordinátort jelöljenek ki. 

Ez a helyzet azonban nem foszthatja meg a független képviselőket az őket európai képviselői 
minőségükben megillető parlamenti jogoktól. Az egyes bizottságoknak a saját eljárásaiknak 
megfelelően gondoskodniuk kellene arról, hogy a koordinátorok ülése előtt kellő időben 
konzultáljanak a független képviselőkkel a vonatkozó kérdésekről. A bizottság elnöke vagy 
titkársága ekképpen konzultációt folytathatna a független képviselőkkel a lehetséges 
érdekeikről. A koordinátorok ezt követően általában a bizottság elé terjesztik javaslataikat. A 
bizottság mindegyik tagja javasolhat módosításokat ehhez a javaslathoz. A koordinátorok 
javaslatairól a bizottság mondja ki az utolsó szót és szükség esetén azokat megváltoztathatja. 
Az ELNÖK véleménye szerint az eljárási szabályzat módosítására lenne szükség ahhoz, hogy 
a független képviselők jogosultak legyenek részt venni a koordinátorok ülésein. 

TRZASKOWSKI úr, az Alkotmányügyi Bizottság alelnöke megerősíti az elnök értelmezését, 
amely szerint a független képviselők nem jelölhetnek ki koordinátort. Közös 
minimumszabályként javasolja, hogy a független képviselőket közvetlenül a koordinátorok 
ülései után tájékoztassák.

PACK asszony, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke hangsúlyozza, hogy az elnök 
javaslataival összhangban minden bizottság esetében azonos megközelítésre van szükség. 

Az ELNÖK megállapítja, hogy a bizottságok elnökei között konszenzus van.

Másodsorban azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a koordinátorok száma 
képviselőcsoportonként eltér, az ELNÖK a 192. cikkre utal, amely úgy rendelkezik, hogy 
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képviselőcsoportonként csak egy koordinátor lehet. Azonban előfordul, hogy egy 
képviselőcsoportnak koordinátorhelyettese van, aki gyakran gyakorlati okokból részt vesz az 
ülésen. Ezért az ELNÖK javasolja, hogy egy képviselőcsoportot csak egy koordinátor 
képviselhessen. A rendes koordinátor jelenlétében a helyettes koordinátor nem képviselheti a 
képviselőcsoportot az ülésen, még akkor sem, ha azon részt vesz. 

LEINEN úr, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnöke 
javasolja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság értelmezze ezt a kérdést.

HARBOUR úr, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnöke támogatja az elnök 
pragmatikus javaslatát a koordinátorhelyettes lehetséges részvételéről. Ez lehetővé tenné, 
hogy a koordinátorhelyettes tapasztalatot szerezzen és annak távolléte esetén helyettesítse a 
rendes koordinátort, ezzel lehetővé téve, hogy a koordinátorok csoportja hatékonyan végezze 
a munkáját.

BOWLES asszony, a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke kéri, hogy a megközelítés a 
korábban a független képviselők részvételével kapcsolatban elfogadott megközelítéssel 
koherens legyen.

Az ELNÖK ismételten hangsúlyozza, hogy a koordinátor kijelöléséhez való jog szorosan 
összefügg egy-egy képviselőcsoport létezésével. 

BERÈS asszony, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke javasolja, hogy a 
képviselőcsoportok közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében képviselőcsoportonként 
csak egy személy kaphasson engedélyt a felszólalásra.

SIMPSON úr, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke egyetért azzal a 
véleménnyel, hogy a független képviselők, akik egyetlen képviselőcsoporthoz sem tartoznak, 
nem jelölhetnek ki koordinátort. A koordinátorhelyettes részvételét illetően javasolja, hogy a 
koordinátorhelyettes részvétele csak a rendes koordinátor távollétében legyen lehetséges. 

Az ELNÖK jelzi, hogy nincs egyetértés a képviselőcsoportok koordinátorhelyetteseinek 
részvételével kapcsolatban, és javasolja, hogy esetlegesen bízzák meg az Alkotmányügyi 
Bizottságot azzal, hogy adja meg az eljárási szabályzat értelmezését, vagy tegyen javaslatot a 
megfelelő módosításra. 

Végül a bizottságok alelnökeinek a koordinátorok ülésein való részvételével kapcsolatban az 
ELNÖK a 192. cikkre utal, amely nem biztosítja részükre a részvételi jogot, hanem 
kifejezetten azt írja elő, hogy az elnök felkérheti őket a konzultatív szerepben való részvételre. 


