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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzata kérdések órájáról szóló 116. cikkének és II. 
mellékletének módosításáról
(2013/2083(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2013. február 13-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. úgy határoz, hogy a módosításokkal megállapított, a kérdésfeltevésre jogosult képviselők 
meghatározását szolgáló sorsolásos rendszert a módosítások hatálybalépését követő …-
nyi próbaidőszak után értékelni kell;

4. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
116 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Minden ülésen a Parlament által – az 
Elnökök Értekezletének javaslata alapján 
– meghatározott időpontban lehetőséget 
biztosítanak a Bizottsághoz intézett 
kérdések feltevésére.

(1) Minden ülésen 90 perces időtartamban
lehetőséget biztosítanak a Bizottsághoz 
intézett kérdések feltevésére, konkrét 
horizontális témakörben, melyet elvileg az 
ülés előtt egy hónappal az Elnökök 
Értekezlete határoz meg.

(2) Egy adott ülés során egy képviselő 
legfeljebb egy kérdést intézhet a 
Bizottsághoz.

(2) Az Elnökök Értekezlete által meghívott 
biztosok szakpolitikai területének 
kapcsolódnia kell a konkrét horizontális 
témához. A meghívandó biztosok számát 
ülésenként kettőre kell korlátozni, a 
kérdések órájára választott konkrét 
horizontális téma függvényében egy 
harmadik biztos meghívásának lehetősége 
mellett.
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(3) A kérdéseket az elnöknél kell írásban 
benyújtani, aki dönt az elfogadhatóságról 
és a sorrendről. A kérdezőt 
haladéktalanul értesítik a döntésről.

(3) Azokat a képviselőket, akik kérdést 
tehetnek fel az egyik biztosnak, a 
következő sorsolásos rendszer alapján 
választják ki:
– 30 perccel a kérdések órájának kezdete 
előtt két gyűjtőurnát helyeznek az 
elnökségi pulpitusra; 
– azok a képviselők, akik kérdést 
szeretnének feltenni, ráírják a nevüket egy 
űrlapra, amelyet elhelyeznek az egyik 
gyűjtőurnában;
– az elnök megnyitja a kérdések óráját, és 
lezárja a gyűjtőurnákat;
– az elnök kihúz egy űrlapot, és felszólítja 
a képviselőt, akinek a neve szerepel rajta, 
hogy tegye fel kérdését az illetékes 
biztosnak. A képviselőnek egy perc áll 
rendelkezésére a kérdés 
megfogalmazására, a biztosnak pedig két 
perc a válaszadásra. Az elnök kivételes 
alapon engedélyezheti kiegészítő kérdés 
feltételét bármely jelenlévő képviselőnek, 
legfeljebb 30 másodpercben, amennyiben 
úgy találja, hogy a biztos által adott válasz 
arra érdemes. A biztosnak ezt követően két 
perc áll rendelkezésére a kiegészítő 
válaszra.

4. A részletes eljárást az eljárási 
szabályzat mellékletében megállapított 
iránymutatások17 szabályozzák.
5. Az Elnökök Értekezlete által 
megállapított iránymutatásoknak 
megfelelően külön időkeretet lehet 
biztosítani a Tanácshoz, a Bizottság 
elnökéhez, a Bizottság alelnökéhez/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjéhez és az eurocsoport
elnökéhez intézett kérdésekre.

4. Az Elnökök Értekezlete által 
megállapított iránymutatásoknak 
megfelelően külön időkeretet lehet 
biztosítani a Tanácshoz, a Bizottság 
elnökéhez, a Bizottság alelnökéhez/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjéhez és az eurócsoport 
elnökéhez intézett kérdésekre.

_______________
17 Lásd a II. mellékletet.

Or. en
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Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
II melléklet

Hatályos szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en
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INDOKOLÁS

1) Háttér

2011 júniusában az Elnökök Értekezlete felülvizsgálta a Bizottsághoz intézett kérdések órája 
formai kereteit a vita színvonalasabbá és élénkebbé tétele céljából. A kérdések órájának új 
formai kereteit illetően úgy rendelkeztek, hogy 2011 szeptemberétől kezdődően próbára 
bocsátják, és a változtatások véglegesítése előtt értékelik őket.

Az Elnökök Értekezlete 2013. január 17-i ülésén megvizsgálta a próbaidőszakról szóló 
értékelő jelentést – melyet az illetékes alelnök, Edward McMillan-Scott készített és 
ismertetett –, és úgy határozott, hogy véglegesíti a kérdések órája felülvizsgált formai kereteit, 
így azt továbbra is havonta kell megrendezni 90 perces időtartamban.

Az Elnökök Értekezlete pontosabban meghatározta, hogy:

- a részt vevő biztosok számát általános szabályként ülésenként kettőre kell korlátozni, a 
téma függvényében egy harmadik biztos bevonásának lehetősége mellett;

- az Elnökök Értekezletének elvileg az adott ülés előtt egy hónappal kell a konkrét 
vitatémát meghatároznia, hogy a megfelelő biztosok jelen lehessenek; mindazonáltal 
valamennyi rugalmasságot biztosítani kell, megkönnyítendő a plenáris ülés napirendjének 
tervezését.

Az Elnökök Értekezlete végezetül úgy határozott, hogy a jelentkezés alapján történő 
felszólalás („catch the eye”) rendszerét sorsolásos rendszerrel váltja fel, amelyet később fog 
értékelni.

E határozatról az elnök 2013. február 13-i levelében értesítette az Alkotmányügyi Bizottság 
elnökét, és a 116. cikk és a II. melléklet esetleges módosítása céljából az ügyet a szabályzat 
211. cikke szerint vizsgálatra a bizottsághoz utalta.

2) Az eljárási szabályzat módosítása

A 116. cikk és a II. melléklet e jelentéstervezetben javasolt módosítása megfelel az Elnökök 
Értekezlete határozatának.

A módosítás legfontosabb elemei a következők:

– a kérdésfeltevésre szólítandó képviselők kiválasztásában a jelentkezés alapján történő 
felszólalás („catch the eye”) rendszerét a sorsolásos rendszer váltja fel;

– a kérdéseket nem kell írásban előre benyújtani, elfogadhatóságukat előzetesen nem 
vizsgálják;

– a kérdések elfogadhatóságának ellenőrzésére, a kiegészítő kérdésekre és az időbeli 
korlátokra vonatkozó iránymutatásokat hosszan taglaló II. melléklet szükségtelenné válik.
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