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HU Egyesülve a sokféleségben HU

Klaus-Heiner Lehne, a Jogi Bizottság elnöke 2014. január 22-i levele Carlo Casini, az 
Alkotmányügyi Bizottság elnöke részére

Fordítás

Tárgy: Vélemény az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének módosításáról

Tisztelt Elnök úr!

2013. november 27-i levelében1 az Alkotmányügyi Bizottság elnöke azt javasolta, hogy a Jogi 
Bizottság adjon ki véleményt az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének módosításáról. Az 
időbeli korlátok figyelembevételével a vélemény megfogalmazása levél formájában történik.

A Jogi Bizottság e kérdéssel január 21-i ülésén foglalkozott és egyhangúlag, 22 szavazattal az alábbi 
vélemény elfogadása mellett határozott2.

I. Az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdése jelenlegi szövegének módosítása

Az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének módosítására vonatkozó elgondolás a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság elnöke által az Alkotmányügyi Bizottság elnökének írt, 2013. február 13-i 
levélre vezethető vissza, mivel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ellentmondást fedezett fel az 
eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 218. cikke (5) bekezdése között.  

Az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdése, amely a nemzetközi megállapodások megkötésére 
vonatkozó előírások részét képezi, a következőképpen hangzik:

(5) A megállapodástervezetet a tárgyalások befejezését követően, de a megállapodás 
aláírását megelőzően be kell nyújtani a Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy egyetértés 
céljából. Az egyetértési eljárásra a 81. cikket kell alkalmazni.

Az EUMSZ 218. cikkének (5) bekezdése a következőképpen szól:

(5) A főtárgyaló javaslata alapján a Tanács határozatban felhatalmazást ad a megállapodás 
aláírására és – amennyiben szükséges – a hatálybalépését megelőzően ideiglenes 
alkalmazására.

                                               
1 D(2013)59655.
2 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise 
Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 
Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
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Ez a bekezdés nem utal az Európai Parlament bevonására. A (6) bekezdés, amely a megállapodás 
megkötésére vonatkozó határozattal foglalkozik, nem utal az Európai Parlament egyetértésére vagy a 
vele való konzultációra.

Mivel az eljárási szabályzat a Szerződések előírásainak van alárendelve, ezért a Jogi Bizottság azt 
javasolja, hogy az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének központi rendelkezését az alábbiak 
szerint módosítsák, a Szerződésekkel való összhang biztosítása érdekében:

(5) A megállapodás megkötéséről szóló határozattervezetet a tárgyalások befejezését 
követően, be kell nyújtani a Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy egyetértés céljából. Az 
egyetértési eljárásra a 81. cikket kell alkalmazni.

II. A parlamenti ellenőrzés biztosítása a nemzetközi megállapodások tekintetében, átmeneti 
alkalmazás és vegyes megállapodások esetén

Azonban a nemzetközi megállapodások kapcsán a parlamenti egyetértés (vagy a Parlamenttel való 
konzultáció) összetettebb kérdés.  Ahogy azt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság megjegyzi, még 
ha abból indulunk is ki, hogy a Parlament egyetértésére vagy a vele való konzultációra a 
megállapodás megkötésekor, azaz az aláírási szakaszt követően kerül sor, ez problémákat vet fel a 
demokratikus legitimitás tekintetében a következő két esetben (melyek akár együtt is 
előfordulhatnak):

1. amikor egy nemzetközi megállapodást aláírnak, és megkezdődik annak ideiglenes alkalmazása  a 
218. cikk (5) cikkének megfelelően, azonban a Parlamentet nem kérik fel ésszerű időn belül 
egyetértés nyilvánítására (illetve nem folytatnak vele konzultációt);

2. amikor egy vegyes jellegű nemzetközi megállapodásról van szó, azaz amikor azt mind az 
Uniónak, mind pedig a tagállamoknak alá kell írniuk, mivel az mind az Unió kizárólagos külső, 
mind pedig tagállamok hatásköreit érinti, és a Parlamentet nem kérik fel egyetértés nyilvánítására 
(illetve nem folytatnak vele konzultációt) egészen addig, míg a tagállamok többsége le nem zárta 
belső ratifikációs eljárását.

Az első esetben demokratikus legitimitáshoz kapcsolódó probléma áll fenn, mivel a nemzetközi 
megállapodást ideiglenesen alkalmazzák hosszabb időszakon keresztül a Parlament egyetértése 
nélkül. A második esetben az a probléma, hogy az Európai Parlament álláspontjának hatása csökken, 
mivel a nemzeti intézmények már véleményt nyilvánítottak. Ez különösen nagy probléma, mivel a 
vegyes megállapodások általában elsősorban olyan kérdésekre vonatkoznak, amelyek az Európai 
Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak, és csak korlátozott mértékben vonatkoznak a 
tagállamok fennmaradó hatásköreit érintő kérdésekre.

a) Ideiglenes alkalmazás

A bizottság e tekintetben felhívja a figyelmet a szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i bécsi 
egyezmény1 25. cikke (2) bekezdésére, amely az alábbiakról rendelkezik:

                                               
1 ENSZ, a szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i bécsi egyezmény, ENSZ Szerződéseinek Tára, 1155. kötet, 
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(2) Amennyiben a szerződés máshogyan nem rendelkezik, vagy a tárgyalásokban részt vevő 
államok másképpen meg nem egyeznek, egy szerződés vagy egy szerződés részének egy 
államra vonatkozó ideiglenes alkalmazását leállítják, ha ez az állam értesíti a többi államot, 
melyek közt a szerződést ideiglenes alkalmazzák, hogy nem kíván a szerződés részese lenni.

Az EUMSZ 218. cikke (5) és (6) bekezdése alapján a Tanács dönthet úgy, hogy ideiglenesen 
alkalmaz egy nemzetközi megállapodást, amíg a Parlament egyetértését nem nyilvánítja. Azonban a 
bécsi egyezmény 25. cikke (2) bekezdésével együtt olvasva egyértelművé válik, hogy az ideiglenes 
alkalmazás nem folytatható, amennyiben a Parlament ellenzi a nemzetközi megállapodást, mivel a 
nemzetközi jog alapján ezt úgy kell értelmezni, hogy az Európai Unió nem kíván részese lenni a 
megállapodásnak1.  

Ezért bölcs döntés lenne a Parlament eljáráson belüli szerepének védelme érdekében olyan 
rendelkezést illeszteni az eljárási szabályzat 90. cikkébe, amely biztosítja, hogy a Parlament állást 
foglal minden ideiglenesen alkalmazott olyan nemzetközi megállapodás tekintetében, amelyet egy 
bizonyos idő elteltével sem terjesztettek elé egyetértés (vagy konzultáció) céljából. Ezen időszak 
hossza vita tárgyát képezheti, azonban a bizottság szerint egy év megfelelő időtartam lehet.

Ezért az eljárási szabályzat 90. cikkébe illesztendő új bekezdés az alábbi lehetne:

Amennyiben egy évvel azt követően, hogy a Tanács az EUMSZ 218. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően aláírta és ideiglenesen alkalmazza a nemzetközi megállapodást, 
a Parlamentet még mindig nem kérték fel egyetértés kinyilvánítására illetve konzultációra, 
a Parlament saját kezdeményezésére az illetékes bizottság által készített jelentés alapján 
közli álláspontját az adott megállapodásról.

E megoldás előnye lenne, hogy véget vetne az olyan megállapodások ideiglenes alkalmazásának, 
amelyet a Parlament nem kíván jóváhagyni, és gátat szabna a Parlament bevonásával kapcsolatos 
késlekedéseknek.

b) Vegyes megállapodások

A vegyes megállapodások esetében szintén hasonló rendelkezést lehetne beilleszteni az ilyen 
esetekre vonatkozóan, a Parlament álláspontjának védelme érdekében, továbbá figyelembe véve, 
hogy az esetek többségében a vegyes megállapodások elsősorban olyan kérdésekre vonatkoznak, 
amelyek az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak, és amelyek tekintetében a 
tagállamok csak fennmaradó hatáskörrel rendelkeznek. E rendelkezés előnye lenne annak 
biztosítása, hogy a Parlament a vegyes megállapodások jóváhagyásakor ne „az utolsó legyen a 
sorban”.

Ezért az eljárási szabályzat 90. cikkébe illesztendő új bekezdés az alábbi lehetne:

                                                                                                                                                      
331. o.
1 Ahogy az az ACTA esetében is megtörtént (Az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült 
Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a 
Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás).
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Amennyiben egy évvel azt követően, hogy a Tanács az EUMSZ 218. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően aláírta azon nemzetközi megállapodást, amelynek a tagállamok 
is részes felei, a Parlamentet még mindig nem kérték fel egyetértés kinyilvánítására illetve 
konzultációra, a Parlament saját kezdeményezésére az illetékes bizottság által készített 
jelentés alapján közli álláspontját az adott megállapodásról.

E megoldás előnyeként arra ösztönözné a Tanácsot, hogy az eljárás korábbi szakaszában vonja be a 
Parlamentet, ahogy az a vegyes megállapodások többsége esetén megfelelő lenne.

***

Remélem, hogy ez a vélemény, és különösen az eljárási szabályzat módosítására vonatkozó 
javaslatok segítségül szolgálnak bizottsága számára az eljárási szabályzat 90. cikke (5) 
bekezdésének esetleges módosítása tekintetében.

(Záróformula és aláírás)


