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I. A reform tartalma

I.1. Alkotmányos keretek

A jogalkotási eljárások során folytatott intézményközi tárgyalások és megállapodások ügye a 
nyitottság és a demokratikus elszámoltathatóság elvén keresztül kapcsolódik az európai szintű 
képviseleti demokrácia ügyéhez1.  A parlamenti demokrácia kezdete óta a viták és szavazások 
nyilvános jellege a demokratikus elszámoltathatósághoz kapcsolódik: ha a szavazóknak nincs 
lehetőségük arra, hogy tudják, hogy az általuk választott képviselők mit mondtak és hogyan 
szavaztak, nem tudják elszámoltatni őket a következő választásokon. Ebben az 
összefüggésben a jogalkotási eljárások során folytatott tárgyalásokra vonatkozó, a 
nyitottságot, és ezáltal az elszámoltathatóságot növelő kötelező erejű szabályok bevezetése az 
európai szintű képviseleti demokrácia megerősítésének irányába tett lépés lenne. 

Másrészt a reformnak figyelembe kell vennie a hatékonyság követelményét, és nevezetesen 
azt a tényt, hogy az első olvasat során elért megállapodásoknak az az előnyük, hogy 
könnyebbek és gyorsabbak, mint a három olvasaton keresztüli folyamat. Fáradalmas, új 
eljárások kialakítása gyengítené ezt az előnyt.

Ezért e követelmények között egyensúlyt kell találni. 

I.2. Politikai és intézményi keret 

A Bizottsági Elnökök Értekezlete 2010. október 19-i ülésén széles körű eszmecserét tartott a 
rendes jogalkotási eljárás során folytatott tárgyalásokkal kapcsolatosan. A képviselőcsoportok 
főtitkárai megjegyzéseket és elemzéseket nyújtottak be az Elnökök Értekezletén tartandó 
megbeszélésekhez.

Az Elnökök Értekezlete 2011. március 10-i ülésén kezdett a témával foglalkozni. Április 18-i 
levelében Buzek elnök tájékoztatta Casini elnököt a fent említett ülésen elért eredményekről 
és az Elnökök Értekezletének azon határozatáról, melynek értelmében felkéri az AFCO 
bizottságot az eljárási szabályzat 70. cikkének felülvizsgálatára az eljárások hatékonyabbá, 
átláthatóbbá és átfogóbbá tétele érdekében, azáltal hogy A rendes jogalkotási eljárás 
keretében folytatott tárgyalások magatartási kódexének2 néhány alapvető elemét belefoglalja 
az eljárási szabályzat kötelező erejű részébe, különösen az alábbiakkal kapcsolatos elemeket:

– a tárgyalás megkezdését jóváhagyó bizottsági döntés;

– a tárgyalócsoport összetételére és megbízatására vonatkozó döntés;

– rendszeres visszajelzés az illetékes bizottságnak a tárgyaláson elért előrelépésekről 
                                               
1 Lásd az EUSZ 10. cikkét: „Az Unió működése a képviseleti demokrácián alapul. [...] A döntéseket a lehető 
legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni.”, illetve az EUMSZ 15. 
cikkének (1) bekezdését: „A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából 
az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű 
tiszteletben tartásával járnak el.”.
2 Lásd az eljárási szabályzat XXI. mellékletét.
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és eredményekről, illetve az elért megállapodásokról;

– a plenáris ülésen történő szavazást megelőzően ismételt konzultáció a bizottsággal 
az elfogadott szövegről.

A megbízásra való tekintettel Lehne úr a magatartási kódex alkalmazására vonatkozó legjobb 
gyakorlatokkal kapcsolatosan javaslatokat1 küldött Casini elnöknek. 

Végezetül, az eljárási szabályzat bárminemű reformja során figyelembe kell venni az 
intézményközi szempontokat, és különösen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közös nyilatkozatát az együttdöntési eljárás gyakorlati vonatkozásairól2. 

II. A magatartási kódex átültetése

A már meglévő (a magatartási kódexben és a legjobb gyakorlatokban meghatározott) 
szabályok átültetése az eljárási szabályzat kötelező erejű részeibe a 70. cikk módosításával 
valósítható meg. Az előadó olyan módosításokat szándékozik javasolni, amelyek tükrözik a 
már meglévő, ám nem kötelező erejű jogszabályokat e területen.

III. Hogyan lehetne a plenáris ülés szerepét megújítani?

III.1. Bevezetés

Valószínűleg összetettebb kérdés a plenáris ülés korai időszakban, a jogalkotási eljárások 
keretében folytatott tárgyalások megkezdése előtt történő bevonása. Érdemes-e felhatalmazni 
a plenáris ülést arra, hogy a tárgyalási megbízatással kapcsolatos bizottsági döntést elfogadja 
és/vagy módosítsa, mielőtt hivatalos tárgyalásokat kezdene a Tanáccsal?

Ha a plenáris ülés jóváhagyná a bizottság tárgyalási megbízatását, az nagyobb súlyt adna a 
Parlament álláspontjának és elméletileg biztosítaná, hogy valamennyi képviselő már a korai 
szakaszban részt vegyen a jogalkotási dokumentumokkal kapcsolatos döntésekben. Ily módon 
egy olyan általános szabály, mely szerint a tárgyalási megbízatást tartalmazó valamennyi 
határozattervezetet a plenáris ülés elé kell terjeszteni jóváhagyására, első pillantásra indokolt 
lehet a megerősített demokratikus legitimáció szempontjából. Jelentősek lennének azonban a 
hátrányok is. Egy teljes és automatikus részvétel azzal a kockázattal járna, hogy az eljárás túl 
nehézkes lenne, rontaná az első olvasat során elért megállapodások hatékonyságát és 
csökkentené viszonylagos gyorsaságukat. Továbbá, ha ez válna általános gyakorlattá, a sok 
dokumentum között elsikkadnának a fontosak.  Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
ez a megoldás lényegesen növelné a Parlament nyelvi alkalmazottainak munkáját. Ezenkívül 
a plenáris ülésen lefolytatott szavazás eredménye egyértelműen mutatná a Tanácsnak a 
Parlament tárgyalási pozíciójának erősségeit vagy gyengéit.

Az előadó ezért a határozattervezetek plenáris ülésen történő elfogadását csak korlátozott 

                                               
1 Lásd e munkadokumentumhoz csatolva.
2 HL C 145., 2007.6.30., 5. o.
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mértékben támogatná.

III.2. A plenáris ülés bevonására vonatkozó kritériumok

III.2.a. Kategóriák meghatározása

Egy lehetséges opció az, hogy a jövőben az eljárási szabályzat meghatározza a fontos 
dokumentumoknak azokat a kategóriáit, amelyek esetében a plenáris ülés bevonása a 
tárgyalások megkezdése előtt kötelező lenne. Ezek a következők:

– az uniós polgárok alapvető jogait és szabadságjogait közvetlenül befolyásoló [vagy 
korlátozó] jogszabályok;

– az Unió intézményi keretét módosító vagy továbbfejlesztő jogszabályok;

– jelentős költségvetési vonzattal bíró jogszabályok: például olyan javaslatok, 
amelyek költségvetési vonzata az adott évben a költségvetési előirányzatok 
megfelelő fejezetének legalább [10%-a] lenne.

Ha ezt a módozatot vezetnék be az eljárási szabályzatban, szükséges lenne annak a 
hatóságnak a meghatározása is, amelyik eldöntené, hogy egy bizonyos javaslat melyik 
kategóriába tartozik. Az egyszerűség és a pragmatizmus jegyében az alábbi megoldást lehetne 
elképzelni: az EP elnöke határozza meg, hogy az adott dokumentum melyik kategóriába 
tartozik, amikor a javaslatot az illetékes bizottsághoz utalják.

III.2.b. Kisebbségi jogok

Azon dokumentumok esetében, amelyek nem tartoznak a fent említett kategóriák egyikébe 
sem, kisebbségi jogot lehetne kialakítani, amelynek értelmében a parlamenti képviselők 
legalább egytizedének (legalább két különböző képviselőcsoportból) joga lenne a tárgyalások 
megkezdésére vonatkozó döntés plenáris ülés elé való terjesztését kérni. Ez magával vonná 
azt, hogy valamennyi bizottsági döntést a plenáris ülés elé kellene terjeszteni, le kellene 
fordítani és ki kellene osztani az összes parlamenti képviselőnek.

III.2.c. Az Elnökök Értekezlete

Harmadik opcióként az Elnökök Értekezletének lenne jogosultsága a tárgyalások 
megkezdésére vonatkozó döntés plenáris ülés elé való terjesztésére, az Elnökök Értekezlete 
egy (vagy több) tagjának a kérésére. 

III.3. A plenáris ülésen alkalmazandó eljárás 

Azokban az esetekben, amikor a bizottságnak a tárgyalási megbízatásra vonatkozó döntését a 
plenáris ülésen kell elfogadni, a hatékonyság érdekében egy egyszerűsített eljárás kialakítása 
tűnik ésszerűnek. Ezt ugyanúgy történhetne, mint ahogy az eljárási szabályzat értelmezéseit 



DT\877208HU.doc 5/8 PE472.201v01-00

HU

elfogadják1: a kézhezvételt követően az elnök a Parlament következő ülésén bejelentené a 
határozatot. Amennyiben a parlamenti képviselők legalább egytizede (legalább két különböző 
képviselőcsoportból) tiltakozik a határozattervezet ellen, a bizottsági döntést szavazásra 
bocsátanák.

Egy ilyen plenáris szavazás az alábbi kockázatokkal járhat: ha a megbízatást (vagy annak 
bizonyos részeit) támogató többség nem túl nagy, a Tanács ezt a tényt felhasználhatja a 
tárgyalások során a Parlament kárára. A Parlament erős tárgyalási pozíciójának megőrzésére 
lehetséges megoldás az, hogy a határozat (vagy esetleg annak módosításai) csak akkor lenne 
elfogadottnak tekinthető, ha azt az összes parlamenti képviselő többsége támogatja. 

A megbízatással kapcsolatos döntés plenáris ülésen történő módosításának lehetővé tétele 
szintén megfontolandó azokban az esetekben, amikor a képviselők kifogással élnek a 
bizottság által javasolt megbízatástervezettel szemben. Ez azt vonná magával, hogy határidőt 
kellene megállapítani a megbízatástervezet módosításainak benyújtására. A szavazás során 
tehát a megbízatást a plenáris ülésen módosítani lehetne (a fentiekben vázolt okokból 
kifolyólag indokolt lenne megkívánni az összes parlamenti képviselő többségét). A módosított 
megbízatást visszaküldenék a bizottságnak, amelyet felkérnének a Tanáccsal folytatandó 
tárgyalások megkezdésére. Másik opció, hogy a plenáris ülésen nem fogadnának el a 
megbízatásra irányuló módosításokat, hanem a megbízatást visszautalnák a bizottságnak, ha 
azt az összes parlamenti képviselő többsége nem fogadta el. Ebben az esetben a bizottság 
vagy a tárgyalások megkezdésére irányuló új döntést nyújtana be, vagy azonnal elindítaná az 
első olvasatot.  Ez a megoldás bizonyos kockázatokkal jár akkor, amikor a plenáris ülés és a 
bizottság többsége bizonyos szempontokból különbözik. A tárgyalások megkezdésére 
vonatkozó határozatok oda-vissza küldözgetésének hosszú folyamata nem tűnhet 
kívánatosnak. Egy opció lehetne az, hogy az eljárási szabályzat lehetővé tenné az illetékes 
bizottság számára, hogy csak egyszer terjesszen a plenáris ülés elé a megbízatással 
kapcsolatos módosított határozatot. Ha ezt a módosított határozatot nem fogadnák el, a rendes 
első olvasat kötelezővé válna.

Végül azt sem szabad elfelejteni, hogy a plenáris ülés által módosított megbízatás alapján 
tárgyalások eredményeképpen létrejött megegyezést meg lehetne akadályozni, ha az illetékes 
bizottság többsége ellenezné azt. Így a bizottsági szakaszban az újabb konzultáció során 
történő szavazást a tárgyalási megbízatásról a plenáris ülésen hozott határozat elleni 
„fellebbezésként” is fel lehetne használni. Az ilyen helyzetek orvoslására egy olyan szabályt 
lehetne bevezetni, amely lehetővé tenné, hogy legalább két képviselőcsoport közösen 
terjessze a plenáris ülés elé az egységes szerkezetbe foglalt megegyezéses módosítást az 
illetékes bizottság által történő elutasítás esetében.

***

                                               
1 Lásd az eljárási szabályzat 211. cikkét.
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MELLÉKLET

BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETE

A rendes jogalkotási eljárás keretében folytatott tárgyalások magatartási kódexének 
alkalmazására vonatkozó legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos javaslat1

A legutóbbi parlamenti ciklus során jelentősen megnőtt az első olvasat során elért 
megállapodások száma. Ennek hátterében számos tényező áll, többek között a napirend 
legmagasabb szinten való elkészítése a politikailag érzékeny dokumentumok esetében. Az 
első olvasat során elért megállapodásoknak nem automatikus megoldást kellene jelenteniük, 
hanem a tárgyalási stratégia egyik lehetőségének kell maradniuk, ahogy az már számos olyan 
esetben történt, amikor a bizottságok teljes mértékben kihasználták az eljárás különböző 
szakaszait. Első olvasata befejezéséig azonban a Parlament ellenőrzi az ütemtervet és ebből 
adódóan valós befolyása van a soros elnökségekre, amit teljes mértékben ki kellene aknázni, 
feltéve, hogy az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a felelősségvállalás biztosítva van. A 
rendes jogalkotási eljárás keretében folytatott tárgyalások magatartási kódexével (az eljárási 
szabályzat XXI. melléklete) összhangban számos javaslat és néhány további lehetőség 
járulhat hozzá ezen célkitűzések eléréséhez.

1. Hivatalos megbízatás 

Annak eldöntése előtt, hogy első olvasat során elért megállapodásra törekedjen-e, a 
Parlament hivatalosan kialakítja kezdeti álláspontját. Ez általában egy bizottságban 
történik a jelentésről folytatott szavazás révén (vagy alternatívaként csak a módosításokról 
folytatott szavazás révén).

További lehetőségek: eseti alapon ésszerűbbnek tűnhet a plenáris ülésen történő szavazás a 
Tanáccsal való tárgyalások megkezdése előtt. Ez a következőkön keresztül valósítható meg:

– Az eljárási szabályzat 57. cikkének (2) bekezdése szerint a Parlament elfogadja a 
módosításokat, azonban elhalasztja a jogalkotási állásfoglalásról történő szavazást: az EP 
érvényesíti az első olvasat során megállapodás elérésére irányuló tárgyalásokra szóló 
megbízatást, és visszautalja a dokumentumot a bizottságnak, hogy ezen az alapon kezdjen 
tárgyalásokat. 

                                               
1 N.B: Ezt a dokumentumot már 7 nyelvre lefordították (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FdR: DV851402 – PE 
439.811rev4).
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– Teljes szavazás (módosítások és jogalkotási állásfoglalás) alapján: a Parlament 
megbízatást ad megállapodás elérésére lehetőleg egy korai második olvasatban, amelyet a 
Tanács első olvasata során tárgyalnak meg. 

2. Egyértelmű döntés a tárgyalások megkezdéséről 

Amennyiben kialakul a kezdeti álláspont (bizottságban vagy plenáris ülésen), az előadót és 
egy tárgyalócsoportot hivatalosan is meg lehet bízni a tárgyalások megkezdésével. 

Az ezzel kapcsolatos döntés eseti alapon, a megbízatás elfogadását követően az elnök 
felkérésére, az előadónak a XXI. mellékletben meghatározott kritériumoknak 
megfelelően, politikailag indokolt javaslata alapján történik. Egyetértés hiányában 
szavazásra kerül sor. Az ezzel kapcsolatos döntést a napirendben feltüntetik és a 
jegyzőkönyvben rögzítik). Ha a bizottság úgy dönt, hogy nem kezdi meg a tárgyalásokat, az 
előadó nem jogosult a bizottság nevében tárgyalásokat folytatni.

A tárgyalócsoport általában az elnökből, az előadóból és az árnyékelőadókból áll. Az eljárási 
szabályzat 50. cikke értelmében a társbizottságok is (általában az elnök és a vélemény 
előadója) képviseltetik magukat. 

3. Rendszeres visszajelzés

Az elnök gondoskodik arról, hogy a háromoldalú megbeszéléseket követően a 
képviselőcsoportok koordinátorai rendszeres tájékoztatást kapjanak, és hogy a teljes 
bizottságot rendszeresen tájékoztassák a tárgyalások előremeneteléről, lehetőleg zártkörű 
ülések során. 

Ez vonatkozik a korai második olvasatban történő megállapodások elérése céljából a 
Tanács elnökségével folytatott ülésekre is. 

4. A tárgyalások eredményeképpen létrejött megegyezés bizottsági jóváhagyás

Az EP tárgyalófelei által a tárgyalások eredményeképpen létrejött megegyezést mindig be kell 
mutatni az illetékes bizottságnak, amely elfogadja a Tanács egyetértését tükröző 
megegyezéses módosításcsomagokat, és a plenáris ülés elé terjeszti azokat. Ezzel 
kapcsolatban fel kell kérni a soros elnökséget, hogy nyilvánosan erősítse meg a Tanács 
egyetértését. Alternatív megoldásként ezt a jóváhagyást konszenzussal is meg lehet adni (az 
előadók és az árnyékelőadók aláírása, a koordinátorok és az elnök jóváhagyása).

További lehetőségek: 

– kivételesen szűk időkeret esetén a Tanáccsal folytatott tárgyalások eredményeképpen 
létrejött megegyezést be lehet nyújtani a bizottsági vagy plenáris szakaszban egységes 
szerkezetbe foglalt szövegként (egyértelműen jelezve a Bizottság javaslatának 
módosításait);
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– ha a megbízatást a bizottságban egy kizárólag a módosításokról folytatott szavazással 
határozták meg, a bizottsági jelentés csak az egyetértésen alapuló megegyezést tükrözi és 
a bizottság kezdeti álláspontja nem kerül plenáris ülésre, azaz nincs tartalékmegoldás a
plenáris ülésen.

A bizottságban történő érvényesítést követően a képviselőcsoportok belátásuk szerint 
megfontolási időt vehetnek igénybe, ha pontosabban meg akarják beszélni, hogy mit 
választanak a plenáris ülésen:

– a Tanáccsal elért megállapodást tükröző bizottsági módosításokat, feltéve, hogy ezekről 
először csomagban szavaznak;

– a kezdeti tárgyalási álláspontot tükröző bizottsági módosításokat;

– a képviselőcsoportok lehetséges módosításait.

Amennyiben az illetékes bizottság elutasítja a Bizottság javaslatát, ezt az álláspontot először a 
plenáris ülés elé kell terjeszteni.

***


