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A Külügyi Bizottság (AFET) elnöke az eljárási szabályzat 211. cikkének (1) bekezdése 
értelmében kérelmezte a szabályzat írásbeli választ igénylő kérdésekről szóló 117. cikkének 
vizsgálatát. Ezek olyan kérdések, melyeket a parlamenti képviselők intézhetnek az Európai 
Tanácshoz, a Tanácshoz, a Bizottsághoz, illetve a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjéhez.

1. A vizsgálati kérelem háttere

Az írásbeli választ igénylő kérdésekre 6 héten belül válaszolni kell (elsőbbségi kérdések 
esetében ez a határidő 3 hét). Amennyiben ezt a határidőt nem tartják be, a kérdést feltevő 
képviselő kérheti, hogy az adott ügyben illetékes bizottság vegye fel a kérdést következő 
ülésének napirendjébe. Az utóbbi időben – különösen az alelnökhöz/főképviselőhöz intézett 
kérdések kezelése (késedelmes továbbítása) tekintetében – sorozatosan előforduló 
problémák miatt az AFET bizottság tart attól, hogy a bizottságok elnökei kötelesek lesznek 
valamennyi kérdést automatikusan napirendre venni, függetlenül azok sürgősségétől vagy 
tartalmától, ami számottevően csökkentheti a többi napirendi pontra fordítható időt, és 
megváltoztathatja a bizottsági munka menetét. 

117. cikk, (3) bekezdés: „Ha egy kérdést a megállapított határidőn belül nem lehet 
megválaszolni, a kérdést a megfogalmazó kérésére az illetékes bizottság következő ülésének 
napirendjére tűzik. A 116. cikket1 ennek megfelelően kell alkalmazni.”

2. A probléma meghatározása és elemzése

A vizsgálati kérelem a parlamenti bizottságok elnökének azon előjogát érinti, hogy 
határozzanak üléseik napirendjéről. Két megoldás lehetséges: 1) az eljárási szabályzat 
értelmezése alapján; 2) az eljárási szabályzat módosításával.

1. lehetőség: Az eljárási szabályzat értelmezése alapján

Az AFCO bizottság szerint az eljárási szabályzat értelmezése elegendő a helyzet 
tisztázásához. A parlamenti bizottság elnöke valóban jogosult határozni a napirend 
tervezetéről az eljárási szabályzat 193. cikkének (1) bekezdése értelmében, amely kimondja, 
hogy a „bizottság elnökének összehívására vagy a Parlament elnökének kérelmére tart 
ülést.” Amennyiben az elnök jogosult összehívni az ülést, akkor ezzel együtt jogosult 
meghatározni annak tárgyát is, vagyis a napirendtervezetet. Ez az értelmezés összhangban 
áll a jó munkaszervezés elvével. 

A végleges napirendet azonban már a bizottság testülete hagyja jóvá az ülés elején. Az 
eljárási szabályzatnak a vita vagy szavazás elhalasztásáról szóló 177. cikkével analóg
módon a képviselők egyénileg is kérhetik egy adott napirendi ponttal kapcsolatos vita 
elhalasztását. Így amennyiben egy írásbeli választ igénylő kérdés napirendre vétele a 
bizottság szerint nem időszerű, testületileg határozhat annak későbbre halasztásáról. 

                                               
1 A 116. cikk a plenáris ülésen a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdések feltevésére szolgáló „Kérdések 
órájáról” szól.
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A 117. cikk (3) bekezdésének értelmezése a következőképp hangozhatna:

„Minthogy az elnök jogosult összehívni a parlamenti bizottság ülését, a 193. cikk (1) 
bekezdésével és a jó munkaszervezés elvével összhangban ugyanígy jogosult arra is, hogy 
határozzon az általa összehívott ülés napirendjének tervezetéről. Ebből következően egy 
írásbeli választ igénylő kérdés napirendre vétele csak az illetékes bizottság elnökének 
egyetértésével történhet.”

2. lehetőség: Az eljárási szabályzat módosításával

Az AFCO bizottság úgy véli, hogy a 117. cikk (3) pontja némi kétséget hagy a bizottsági 
elnökök napirend meghatározásával kapcsolatos hatásköre felől, ezért az eljárási szabályzat 
módosításával egyértelművé kell tenni ezt a helyzetet. A módosítás adott esetben a 
következőképp hangozhatna:

117. cikk, (3) bekezdés (új): „Ha egy kérdést a megállapított határidőn belül nem lehet 
megválaszolni, a kérdést a megfogalmazó kérésére és a bizottság elnökének egyetértésével 
felveszik az illetékes bizottság következő ülésének napirendtervezetébe. A 116. cikket1 ennek 
megfelelően kell alkalmazni.” 

Megjegyzendő, hogy az eljárási szabályzat módosításához a 212. cikk értelmében a 
parlamenti képviselők többségének szavazata szükséges.

3. Következtetés

Kérjük a Külügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a fenti lehetőségeket és foglaljon állást. 
 Az 1. lehetőség, vagyis az eljárási szabályzat értelmezése azért előnyös, mert egyszerű 

és gyors megoldást kínál. 
 A 2. lehetőség, vagyis az eljárási szabályzat módosítása eljárási szempontból 

nehézkesebb ugyan, de lehetőséget adna arra, hogy a szabályzatban explicit módon 
megjelenjen a bizottsági elnök azon előjoga, hogy megállapítsa a napirendtervezetet.

                                               
1 A 116. cikk a plenáris ülésen a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdések feltevésére szolgáló „Kérdések 
órájáról” szól.


