
PR\827751HU.doc PE445.903v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Alkotmányügyi Bizottság

2010/2127(REG)

12.8.2010

JELENTÉSTERVEZET
az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és a 
Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz 
történő hozzáigazításáról
(2010/2127(REG))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Paulo Rangel



PE445.903v02-00 2/10 PR\827751HU.doc

HU

PR_REG

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT......................3



PR\827751HU.doc 3/10 PE445.903v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és a Bizottság 
közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz történő 
hozzáigazításáról
(2010/2127(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzat 127., 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokra vonatkozó 
keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló, XXX-i határozatára (2010/2118(ACI)) 1,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

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

2. rámutat arra, hogy e módosítások a felülvizsgált keretmegállapodás hatálybalépését 
követő első napon lépnek hatályba;

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

Módosítás 1

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

Hatályos szöveg Módosítás

A bizalmas dokumentumok kezelésével 
kapcsolatos szabályok be nem tartása a 
153. cikkben foglalt intézkedések 
alkalmazásához vezethet.
(A rendelkezés a VIII. melléklet A. részének 
(5) bekezdése helyébe lép, amely a 
módosítás elfogadása esetén törlendő.)

Or. en

(A 9. cikk (3) bekezdés (3a) (új) albekezdésének módosítása, valamint a 23. cikk (12a) (új) 
bekezdésének módosítása kapcsolódnak egymáshoz, így ezekről együtt kell szavazni.)

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(....)....
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Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
23 cikk – 12 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

12a. Az Elnökség szabályokat állapít meg 
a bizalmas dokumentumok Parlament és 
szervei által történő kezeléséről, 
figyelembe véve az e témákban megkötött 
intézményközi megállapodásokat. A 
szabályokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában teszik közzé és csatolják ezen 
eljárási szabályzathoz.
(A rendelkezés a VIII. melléklet A. része (1) 
bekezdésének (4) albekezdése helyébe lép, 
amely a módosítás elfogadása esetén 
törlendő.)

Or. en

(A 9. cikk (3) bekezdés (3a) (új) albekezdésének módosítása, valamint a 23. cikk (12a) (új) 
bekezdésének módosítása kapcsolódnak egymáshoz, így ezekről együtt kell szavazni.)

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
35 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A Bizottság jogalkotási és
munkaprogramja

A Bizottság munkaprogramja

1. Az Európai Unió jogalkotási tervét a 
Parlament a Bizottsággal és a Tanáccsal 
együttműködve határozza meg.

1. Az Európai Unió jogalkotási tervét a 
Parlament a Bizottsággal és a Tanáccsal 
együttműködve határozza meg.

A Parlament és a Bizottság együttműködik 
a Bizottság jogalkotási és
munkaprogramjának kidolgozásában, a két 
intézmény által közösen megállapított és 
ezen eljárási szabályzathoz mellékelt 
ütemezéssel és az eljárásokkal 
összhangban.

A Parlament és a Bizottság együttműködik 
a Bizottság munkaprogramjának 
kidolgozásában – amely program a 
Bizottság hozzájárulása az Unió éves és 
többéves pénzügyi tervezéséhez –, a két 
intézmény által közösen megállapított és 
ezen eljárási szabályzathoz mellékelt 
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ütemezéssel és az eljárásokkal 
összhangban.

2. Sürgős és előre nem látható esetekben 
egy intézmény – saját kezdeményezésre és 
a Szerződésekben megállapított eljárási 
keretek között – a jogalkotási programban
nem javasolt jogalkotási intézkedést is 
indítványozhat.

2. Sürgős és előre nem látható esetekben 
egy intézmény – saját kezdeményezésre és 
a Szerződésekben megállapított eljárási 
keretek között – a munkaprogramban nem 
javasolt jogalkotási intézkedést is 
indítványozhat.

3. Az elnök továbbítja a Parlament által 
elfogadott állásfoglalást az Európai Unió 
jogalkotási eljárásaiban részt vevő többi 
intézménynek és a tagállamok 
parlamentjeinek.

3. Az elnök továbbítja a Parlament által 
elfogadott állásfoglalást az Európai Unió 
jogalkotási eljárásaiban részt vevő többi 
intézménynek és a tagállamok 
parlamentjeinek.

Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy 
nyilvánítson véleményt a Bizottság éves 
jogalkotási programjáról és a Parlament 
állásfoglalásáról.

Az elnök felkéri a Tanácsot, hogy 
nyilvánítson véleményt a Bizottság 
munkaprogramjáról és a Parlament 
állásfoglalásáról.

4. Ha valamely intézmény nem tudja 
tartani a megállapított ütemezést, értesíti a 
többi intézményt a késedelem okáról, és új 
ütemezést javasol.

4. Ha valamely intézmény nem tudja 
tartani a megállapított ütemezést, értesíti a 
többi intézményt a késedelem okáról, és új 
ütemezést javasol.

Or. en

Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép. A 
keretmegállapodás (41c) bekezdésének (új) rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
43 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Ha egy javaslat szerepel az éves 
jogalkotási programban, az illetékes 
bizottság határozhat a javaslat 
előkészítésének folyamatát figyelemmel 
kísérő előadó kinevezéséről.

Ha egy javaslat szerepel a 
munkaprogramban, az illetékes bizottság 
határozhat a javaslat előkészítésének 
folyamatát figyelemmel kísérő előadó 
kinevezéséről.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép.

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
44 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottság csak a Bizottság 
kezdeményezéssel kapcsolatos 
álláspontjának kézhezvételét követően 
fogadhatja el jelentését.

Or. en

Indokolás

A keretmegállapodás (31) bekezdésének (új) rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
45 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. Az alkalmazandó eljárásról hozott 
határozatot követően, és ha a 46. cikket 
nem kell alkalmazni, a bizottság a 
jogalkotási aktusra irányuló javaslat 
tekintetében tagjai vagy állandó póttagjai 
közül előadót jelöl ki, ha ez a 35. cikk 
alapján jóváhagyott éves jogalkotási
munkaprogram alapján még nem történt 
meg.

2. Az alkalmazandó eljárásról hozott 
határozatot követően, és ha a 46. cikket 
nem kell alkalmazni, a bizottság a 
jogalkotási aktusra irányuló javaslat 
tekintetében tagjai vagy állandó póttagjai 
közül előadót jelöl ki, ha ez a 35. cikk 
alapján jóváhagyott munkaprogram alapján 
még nem történt meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép.
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Módosítás 7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1. A Bizottság a Tanács tájékoztatásával 
egy időben tájékoztatja a Parlamentet 
azon szándékáról, hogy tárgyalások 
megkezdését javasolja. Amikor a Bizottság 
tárgyalási irányelvek tervezetére tesz 
javaslatot azzal a céllal, hogy a Tanács 
elfogadja azokat, a Bizottság ezzel egy 
időben a Parlamentnek is benyújtja 
azokat.

Or. en

Indokolás

A keretmegállapodás 3. melléklete (1) és (2) bekezdéseinek új rendelkezéseihez történő 
hozzáigazítás.

Módosítás 8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4. A tárgyalások folyamán a Bizottság és a 
Tanács rendszeresen és teljes körűen –
adott esetben bizalmas formában –
tájékoztatja az illetékes bizottságot a 
tárgyalások állásáról. 

4. A tárgyalások folyamán a Bizottság és a 
Tanács rendszeresen és teljes körűen –
adott esetben bizalmas formában –
tájékoztatja az illetékes bizottságot a 
tárgyalások állásáról. Mielőtt a Bizottság 
parafálja a megállapodást, közli, hogy a 
Parlament észrevételeit belefoglalták-e a 
tárgyalás tárgyát képező szövegekbe, és ha 
igen, hogyan. Amennyiben az 
észrevételeket nem foglalták bele a 
szövegbe, a Bizottság ezt megindokolja.

Or. en
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Indokolás

A keretmegállapodás (3) melléklete (4) bekezdésének rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás 9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
91 cikk 1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A Bizottság kellő időben, egyszerre és 
indokolással ellátva tájékoztatja a 
Tanácsot és a Parlamentet azon
szándékáról, hogy a Tanácsnak valamely 
nemzetközi megállapodás ideiglenes 
alkalmazását vagy felfüggesztését 
javasolja.

Or. en

Indokolás

A keretmegállapodás 3. melléklete (6) és (7) bekezdéseinek új rendelkezéseihez történő 
hozzáigazítás.

Módosítás 10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
137 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

Hatályos szöveg Módosítás

1. Az Elnökök Értekezlete a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének ajánlásai alapján 
az ülések előtt a 35. cikkben említett, 
elfogadott éves jogalkotási és munka 
programot figyelembe véve elkészíti a 
napirendtervezetet.

1. Az Elnökök Értekezlete a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének ajánlásai alapján 
az ülések előtt a 35. cikkben említett, 
elfogadott munkaprogramot figyelembe 
véve elkészíti a napirendtervezetet.

Or. en

Indokolás

A Bizottság éves jogalkotási programja és munkaprogramja helyébe a munkaprogram lép.
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Módosítás 11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
193 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új) értelmező rész

Hatályos szöveg Módosítás

E bekezdés rendelkezéseinek értelmezése 
az Európai Parlament és a Bizottság 
közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás (XIV. melléklet) (40) 
bekezdésének megfelelően történik.

Or. en

Módosítás 12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
II melléklet – A rész – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3. A kérdés nem fogadható el, ha az előző 
három hónap folyamán azonos vagy 
hasonló kérdést már feltettek és 
megválaszoltak, kivéve, ha újabb 
fejlemények merülnek fel, vagy a kérdés 
megfogalmazója további információhoz 
kíván jutni. Az első esetben a 
megfogalmazó kap egy-egy példányt a 
kérdésről és a válaszról.

3. A kérdés nem fogadható el, ha az előző 
három hónap folyamán azonos vagy 
hasonló kérdést már feltettek és 
megválaszoltak, vagy ha a Bizottság 
írásbeli nyomon követési közleményben 
már tájékoztatta a Parlamentet a kérdés 
által érintett témákról szóló álláspontjáról, 
kivéve, ha újabb fejlemények merülnek fel, 
vagy a kérdés megfogalmazója további 
információhoz kíván jutni. Az első esetben 
a megfogalmazó kap egy-egy példányt a 
kérdésről és a válaszról.

Or. en

Indokolás

A keretmegállapodás (14) bekezdésének új rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.

Módosítás 13

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
III melléklet – 3 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

3. Ha az előző hat hónap folyamán azonos 
vagy hasonló kérdést már feltettek és 
megválaszoltak, a Főtitkárság a korábbi 
kérdés és válasz másolatát eljuttatja az 
előterjesztőhöz. A megismételt kérdést 
nem továbbítják a címzettnek, kivéve, ha 
az előterjesztő újabb fontos fejleményekre 
hivatkozik, vagy további információhoz 
kíván jutni.

3. Ha az előző hat hónap folyamán azonos 
vagy hasonló kérdést már feltettek és 
megválaszoltak, vagy ha a Bizottság 
írásbeli nyomon követési közleményben 
már tájékoztatta a Parlamentet a kérdés 
által érintett témákról szóló álláspontjáról, 
a Főtitkárság a korábbi kérdés és válasz 
másolatát eljuttatja az előterjesztőhöz. A 
megismételt kérdést nem továbbítják a 
címzettnek, kivéve, ha az előterjesztő újabb 
fontos fejleményekre hivatkozik, vagy 
további információhoz kíván jutni.

Or. en

Indokolás

A keretmegállapodás (14) bekezdésének új rendelkezéseihez történő hozzáigazítás.


