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HU Egyesülve a sokféleségben HU

Carlo Casini, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke 2012. (dátum)-i levele Martin Schulz, az 
Európai Parlament elnöke részére

Fordítás

Tárgy: Az eljárási szabályzat 117. cikke (3) bekezdésének értelmezése

Tisztelt Elnök Úr!

A Külügyi Bizottság (AFET) elnöke az eljárási szabályzat 211. cikkének (1) bekezdése értelmében 
kérelmezte a szabályzat írásbeli választ igénylő kérdésekről szóló 117. cikke (3) bekezdésének 
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.

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 a kérdése tárgyában illetékes bizottság vegye fel a kérdést következő ülésének 
napirendjébe. Az AFET bizottság kéri az eljárási szabályzat módosítását, mivel 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.”

Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) értékelte a következő két lehetőséget: az eljárási szabályzat 
értelmezése, illetve módosítása. A képviselők végül úgy határoztak, hogy a szabályzat értelmezése 
is elegendő a helyzet egyértelművé tételéhez.

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.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az elnök napirendtervezet meghatározására irányuló előjoga nem 
befolyásolja a 117. cikk (3) bekezdésében előírt azon kötelezettségét, hogy az írásbeli választ 
igénylő kérdést fel kell vennie a napirendtervezetbe. Vagyis az elnöknek ezt kötelezően meg kell 
tennie. Mindazonáltal ez semmiképp nem befolyásolja az elnök azon mérlegelési jogát, hogy a 
politikai prioritásokra tekintettel javaslatot tehet az ülés munkamenetére és eljárásrendjére (pl. vita 

                                               
1 A 116. cikk a plenáris ülésen a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdések feltevésére szolgáló „Kérdések 
órájáról” szól.
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nélküli eljárásra, adott esetben a további ügymenetet érintő határozat elfogadásával). 

Megjegyzendő, hogy az elnök által megállapított napirendtervezetet a bizottságnak az ülés elején 
jóvá kell hagynia. Az eljárási szabályzatnak a vita vagy szavazás elhalasztásáról szóló 177. 
cikkével analóg módon a képviselők egyénileg is kérhetik az egy adott napirendi ponttal 
kapcsolatos vita elhalasztását (ezt a szándékot 24 órával előre jelezni kell). Ezen kérésekhez is 
kérni kell azonban a bizottság jóváhagyását. 

Mindezek alapján az Alkotmányügyi Bizottság … szavazattal … ellenében és … tartózkodás 
mellett elfogadta1 az eljárási szabályzat 117. cikke (3) bekezdésének alábbi értelmezését: 

„Minthogy a parlamenti bizottság elnöke a 193. cikk (1) bekezdése értelmében jogosult összehívni 
az adott bizottság ülését, a jó munkaszervezés lehetővé tétele érdekében ugyanígy jogosult arra is, 
hogy határozzon az általa összehívott ülés napirendjének tervezetéről. Ez az előjoga nem 
befolyásolja a 117. cikk (3) bekezdésében előírt azon kötelezettségét, hogy az írásbeli választ 
igénylő kérdést szerzőjének kérésére fel kell vennie a bizottság következő ülésének 
napirendtervezetébe. Mindazonáltal az elnöknek mérlegelési jogkörén belül joga van ahhoz, hogy 
a politikai prioritásokra tekintettel javaslatot tegyen az ülés munkamenetére és eljárásrendjére (pl. 
vita nélküli eljárásra esetleg a további ügymenetet érintő határozat elfogadásával, vagy adott 
esetben ajánlás megfogalmazására a napirendi pont későbbi ülésre halasztásáról).”

Tisztelettel:

(Záróformula és aláírás)

                                               
1 A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: 


