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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzata 49. és 50. cikkének a parlamenti bizottságok 
együttműködése tekintetében történő módosításáról
(2012/2012(REG))

Az Európai Parlament,

–– tekintettel elnöke 2013. december 19-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2014),

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

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

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
49 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Nem jogalkotási szövegek esetén a 
vélemény az illetékes bizottság által 
benyújtandó állásfoglalási indítvány
részeire vonatkozó javaslatokat tartalmaz.

Nem jogalkotási szövegek esetén a 
vélemény öltheti az illetékes bizottság által 
benyújtandó állásfoglalási indítványra 
vonatkozó javaslatok, vagy az 
állásfoglalási indítvány tervezetéhez fűzött 
módosítások formáját. Utóbbi esetben a 
(4) bekezdés nem alkalmazandó.  

Or. fr

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
49 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A véleménynyilvánításra felkért bizottság 
vélemény helyett módosításokat is 
elfogadhat a jogalkotási javaslat 
tekintetében, vagy nem jogalkotási szöveg 
esetén az illetékes bizottság állásfoglalási 
indítványának tervezete tekintetében. E 
módosításokat a véleményért felelős 
bizottság nevében ennek elnöke terjeszti 
elõ az illetékes bizottság által a (3) 
bekezdés értelmében megállapított 
határidőn belül. Ez esetben a (4) bekezdés 
nem alkalmazandó. 

Or. fr
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Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
49 cikk – 2 bekezdés – 3 és 4 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Az illetékes bizottság szavaz e 
módosításokról vagy javaslatokról.

Az illetékes bizottság szavaz e módosítási 
javaslatokról és módosításokról.

A vélemények kizárólag a véleményt 
nyilvánító bizottság illetékességébe tartozó 
ügyekkel foglalkozhatnak.

A vélemények vagy módosítások kizárólag 
a véleményt nyilvánító bizottság 
illetékességébe tartozó ügyekkel 
foglalkozhatnak.

Or. fr

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
49 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Az illetékes bizottság határidőt állapít 
meg, amelyen belül a 
véleménynyilvánításra felkért bizottságnak 
a véleményét közölnie kell, hogy azt az 
illetékes bizottság figyelembe tudja venni.
A bejelentett ütemezést érintő bármely 
változásról az illetékes bizottság a 
véleménynyilvánításra felkért 
bizottságo(ka)t haladéktalanul tájékoztatja.
Az illetékes bizottság nem fogalmazza meg 
végleges következtetéseit e határidő lejártát 
megelőzően.

(3) Az illetékes bizottság határidőt állapít 
meg, amelyen belül a 
véleménynyilvánításra felkért bizottságnak 
a véleményét vagy módosításait közölnie 
kell, hogy azokat az illetékes bizottság 
figyelembe tudja venni. A bejelentett 
ütemezést érintő bármely változásról az 
illetékes bizottság a véleménynyilvánításra 
felkért bizottságo(ka)t haladéktalanul 
tájékoztatja. Az illetékes bizottság nem 
fogalmazza meg végleges következtetéseit 
e határidő lejártát megelőzően.

Or. fr

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
50 cikk – bevezető rész
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Hatályos szöveg Módosítás

Ha a hatáskör kérdését a 188. cikk (2) 
bekezdése vagy a 48. cikk értelmében az 
Elnökök Értekezlete elé utalták, és az 
Elnökök Értekezlete a VII. melléklet 
alapján úgy ítéli meg, hogy az ügy közel 
azonos mértékben két vagy több bizottság 
hatáskörébe tartozik, illetve hogy az ügy 
különböző részei két vagy több bizottság 
hatáskörébe tartoznak, a 49. cikk 
alkalmazandó az alábbi kiegészítő 
rendelkezésekkel:

Ha a hatáskör kérdését a 188. cikk (2) 
bekezdése vagy a 48. cikk értelmében az 
Elnökök Értekezlete elé utalták, és az 
Elnökök Értekezlete a VII. melléklet 
alapján úgy ítéli meg, hogy az ügy
alapvetően két vagy több bizottság 
hatáskörébe tartozik, határozhat úgy, hogy
szorosabb együttműködésük érdekében 
társbizottsággá nyilvánítja ezeket. Ilyen 
esetben, a 49. cikk alkalmazandó az alábbi 
kiegészítő rendelkezésekkel:

Or. fr

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
50 cikk – 1 -5 francia bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

- az ütemezésről az érintett bizottságok 
közösen állapodnak meg;

a) az ütemezésről az érintett bizottságok 
közösen állapodnak meg;

- az előadó és a vélemények előadói átfogó
tájékoztatást nyújtanak egymásnak, és 
megállapodásra törekszenek a 
bizottságaiknak benyújtandó szövegekről 
és a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjukról;

b) az előadó és a vélemények előadói 
átfogó tájékoztatást nyújtanak egymásnak, 
és megállapodásra törekszenek a 
bizottságaiknak benyújtandó szövegekről 
és a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjukról;

- az érintett bizottsági elnökök, előadók és 
a vélemények előadói közösen azonosítják 
a szöveg azon területeit, amelyek 
kizárólagos vagy közös hatáskörükbe 
tartoznak, és megállapodnak az 
együttműködés pontos módjáról; a 
hatáskörök meghatározása kapcsán 
felmerülő vitás kérdések esetén az érintett 
bizottságok bármelyikének kérésére az 
ügyet az Elnökök Értekezlete elé kell 
terjeszteni, amely határoz a hatáskörök 
kérdésében, illetve dönthet úgy is, hogy a 
51. cikkben említett, közös bizottsági 

c) Minden társbizottság elnöke és előadója 
meghívást kap
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ülésekkel lefolytatott eljárást kell 
alkalmazni; a 188. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése értelemszerűen 
alkalmazandó;

- az illetékes bizottság szavazás nélkül 
fogad el módosításokat a társbizottságtól,
ha azok olyan ügyekre vonatkoznak, 
amelyek a társbizottság kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak. Ha az illetékes 
bizottság és a társbizottság közös 
hatáskörébe tartozó ügyekre irányuló 
módosításokat az illetékes bizottság 
elutasítja, a társbizottság közvetlenül 
benyújthatja azokat a Parlamentnek;

- az illetékes bizottság minden olyan 
ülésére, ideértve a nem hivatalos üléseket, 
a munkacsoportok és az árnyékelőadók 
értekezleteit is,

- minden olyan nyilvános meghallgatásra,

- a 70. cikk (3) bekezdése szerinti 
tárgyalócsoportok minden olyan 
értekezletére, valamint

- minden olyan hivatalos vagy nem 
hivatalos intézményközi tárgyalásra 
(háromoldalú egyeztetésre),

amely az adott témával foglalkozik;

- ha egyeztetőbizottsági eljárás folyik a 
javaslatról, a Parlament küldöttségében 
részt vesz minden társbizottság előadója.

d) ha egyeztetőbizottsági eljárás folyik a 
javaslatról, a Parlament küldöttségében 
részt vesz minden társbizottság előadója.

Or. fr

Módosítás 7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
50 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az (1) bekezdés első 
mondatában foglalt feltételek teljesülnek, 
és ezenkívül az adott téma egy vagy több 
vetülete két vagy több parlamenti bizottság 
kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az érintett elnökök, az előadó és a 
véleményért felelős előadók együtt 
határozzák meg, hogy a szöveg mely részei 
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tartoznak saját bizottságuk kizárólagos 
hatáskörébe. A hatáskörök 
meghatározása kapcsán felmerülő vitás 
kérdések esetén az érintett bizottságok 
bármelyikének kérésére az ügyet az 
Elnökök Értekezlete elé kell terjeszteni, 
amely határoz a hatáskörök kérdésében, 
illetve dönthet úgy is, hogy az 51. cikkben 
említett, közös bizottsági ülésekkel 
lefolytatott eljárást kell alkalmazni;  a 
188. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdését értelemszerűen kell 
alkalmazni;

- az illetékes bizottság szavazás nélkül 
elfogadja a társbizottságtól származó 
módosításokat, ha azok olyan ügyekre 
vonatkoznak, amelyek a társbizottság 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

Or. fr


