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I. A főbb módosítások magyarázata

Az előadó a második jelentéstervezet benyújtása óta konzultációkat folytatott az 
árnyékelőadókkal és más érintett felekkel, továbbá ismeretessé vált az ECON 
véleménytervezete is. E fejlemények figyelembevétele érdekében, valamint a módosítási 
eljárás és az annak kapcsán zajló vita orientálása végett az alábbi módosításokra teszünk 
javaslatot.

A fő cél ezzel az, hogy szét lehessen választani az ügy (1) általános jellegű és kevésbé vitatott 
részét a kérdés (2) célzottabb és vitatottabb vonatkozásaitól.

(1) A 70. cikk módosításainak célja, hogy a kódex rendelkezéseit átvezessük az eljárási 
szabályzat kötelező érvényű szövegébe. E rendelkezések valamennyi jogalkotási tárgyalásra 
vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azokat az első olvasatbeli jelentés elfogadása előtt vagy 
után kezdték-e meg.

(2) A kódex kitér egy rendkívüli és igen kényes esetre, nevezetesen arra, amikor a 
tárgyalásokat már az első olvasatbeli jelentés elfogadása előtt megkezdik. Az előadó azt 
javasolja, hogy erre a különleges esetre további kiegészítő rendelkezések vonatkozzanak 
(plenáris ülés általi elfogadás). E rendelkezéseket egy külön új cikk, a tervezett 70a. cikk 
tartalmazná.

A fenti különbségtétel segítheti a kevésbé vitatott rendelkezések (70. cikk) elfogadását, 
valamint a plenáris ülés bevonásával kapcsolatos kényesebb kérdésre (70a. cikk (új)) 
összpontosíthatja a vitát. 

II. Módosítások: Általános és kevésbé vitatott rész

A Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés

Jelenleg 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 
tárgyalóküldöttség megbízását és 
összetételét.
Általános szabály, hogy a megbízás egy 
jelentésből áll. Kivételes jelleggel, 
amennyiben az illetékes bizottság úgy 
véli, hogy célszerű már az első 
olvasatbeli jelentés elfogadása előtt 
megkezdeni a tárgyalásokat, a megbízás 
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módosítási javaslatokból vagy a bizottság 
által kellően indokolt esetben 
egyértelműen meghatározott 
célkitűzésekből, prioritásokból vagy 
iránymutatásokból is állhat. 

Indokolás

Minden esetben szükség van a bizottság határozatára a tárgyalások megkezdéséhez. E 
határozat meghozható a jelentés bizottság vagy plenáris ülés általi elfogadását követően vagy 
már az első olvasatbeli jelentés elfogadása előtt is. A bizottság által adott megbízás e 
szavazások bármelyikének eredményéből áll. 

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

Jelenleg hatályos szöveg Módosítás
(2a) A tárgyalóküldöttség összetétele 
reprezentatív. Elnöke az illetékes 
bizottság elnöke vagy a küldöttség általa 
kijelölt tagja. A küldöttségben részt vesz 
az előadó, valamint az adott esetnek 
megfelelően a koordinátorok vagy az 
árnyékelőadók.

Indokolás

A tárgyalóküldöttség összetételének politikai szempontból kiegyensúlyozottnak kell lennie. 
Ezért e rendelkezésnek vonatkoznia kell valamennyi jogalkotási tárgyalásra, függetlenül attól, 
hogy arra a jelentés elfogadása előtt vagy azt követően kerül-e sor.

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

Jelenleg hatályos szöveg Módosítás
(2b) A Tanáccsal és a Bizottsággal 
tartott találkozókon (háromoldalú 
párbeszéd keretében) megvitatandó 
dokumentumokat legalább 48 órával az 
egyes találkozók előtt köröztetni kell a 
tárgyalóküldöttség valamennyi tagja 
között.
A küldöttség a háromoldalú tárgyalások 
valamennyi fordulója után, a soron 
következő bizottsági ülésen jelentést tesz 
az illetékes bizottságnak. A tárgyalások 
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alkalmával megvitatott valamennyi 
dokumentumot a bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani.
Amennyiben nincs mód a bizottsági ülés 
kellő időben történő megtartására, a 
küldöttség az elnöknek, valamint az 
adott esetnek megfelelően a 
koordinátoroknak vagy az 
árnyékelőadóknak tesz jelentést.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
fejleményeinek fényében módosíthatja a 
tárgyalási megbízást.

Indokolás

Biztosítani kell az átláthatóságot nem csupán a bizottság felé, hanem a küldöttségen belül is. 
A háromoldalú párbeszéd alkalmával megvitatott valamennyi dokumentumot rendelkezésre 
kell bocsátani. A bizottság a tárgyalások fejleményei fényében módosíthatja a tárgyalási 
megbízást.

A Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Jelenleg 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 szövegként.

Indokolás

A tárgyalásokon megszülető kompromisszumot a bizottságnak is meg kell vizsgálnia azt 
megelőzően, hogy a plenáris ülés elé terjesztenék. A megállapodás szerinti tervezetet vagy (1) 
jelentés formájában (ha a tárgyalásokat az első olvasatbeli jelentés elfogadása előtt kezdték 
meg) vagy megegyezéses módosítás formájában nyújthatják be, ez utóbbi esetben a javaslat 
különböző részeire irányuló több módosításról vagy a konszolidált szöveget tartalmazó 
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egyetlen módosításról lehet szó.

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

Jelenleg 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 
említett cikkekben rögzített elvek 
alapján.

III. Módosítások: Célzottabb és vitatottabb rész

A Parlament eljárási szabályzata
70 a cikk (új)

Jelenleg hatályos szöveg Módosítás
70a. cikk

A tárgyalások első olvasatbeli jelentés 
elfogadása előtt történő megkezdésének 

jóváhagyása
(1) A tárgyalások első olvasatbeli 
jelentés elfogadása előtt történő 
megkezdésével kapcsolatos határozatot 
le kell fordítani, továbbítani kell az 
elnöknek, és ki kell osztani a Parlament 
képviselőinek.
Az elnök az illetékes bizottság általi 
elfogadást követő plenáris ülés 
megnyitásakor bejelenti a határozatot.
(2) A témát felveszik a soron következő 
ülés napirendjébe a vita és szavazás 
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tárgyát képező kérdések közé, az elnök 
pedig határidőt szab meg a módosítási 
indítványok benyújtására, amennyiben:
– a Parlament legalább két 
képviselőcsoportot képviselő 
képviselőinek egynegyede, vagy legalább 
két, a Parlament képviselőinek 
egynegyedét képviselő képviselőcsoport 
ezt a bejelentéstől számított 48 órán 
belül kéri, vagy
– az Elnökök Értekezlete a bejelentést 
követő rendes ülésén erre irányuló 
határozatot hoz.
Ezektől eltérő esetben a tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozat 
elfogadottnak tekintendő. 

Indokolás

A 70a. cikk kivételes esetre vonatkozik. Alapelv, hogy a bizottságok csak az első olvasatbeli 
jelentés bizottság vagy plenáris ülés általi elfogadása után kezdik meg a tárgyalásokat. 
Ellenkező esetben meg lehetne erősíteni a plenáris ülés szerepét azzal, hogy az – általános 
szabályként módosítások formájában – elutasíthassa vagy módosíthassa a megbízást; 
amennyiben a bizottság ezt megindokolja, a megbízás – kivételesen – egyértelműen 
meghatározott célkitűzésekből, prioritásokból vagy iránymutatásokból is állhat. E 
határozatok átláthatóságát azzal kell biztosítani, hogy kötelezően lefordítják, kiosztják és 
bejelentik őket. Amennyiben nincs ellenvetés, a határozatot elfogadottnak kell tekinteni. 
Azonban ha a képviselők egynegyede két képviselőcsoport képviseletében – vagy fordítva –, 
illetve az Elnökök Értekezlete kéri, a soron következő ülés napirendjébe fel kell venni a 
kérdést a vita és szavazás tárgyát képező módosítási indítványok közé.


