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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosításáról az Európai Bizottság és az 
Európai Parlament közös átláthatósági nyilvántartásának felállítását követően 
(22010/2292(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Elnökök Értekezletének 2010. november 18-i határozatára,

– tekintettel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti, az átláthatósági 
nyilvántartás létrehozásáról szóló megállapodás megkötésének jóváhagyásáról szóló ...1-i 
határozatára

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére, valamint 127. cikke (2) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7–0000/2011),

1. úgy határoz, hogy az alábbiak szerint módosítja eljárási szabályzatát;

úgy határoz, hogy a fent említett megállapodást az eljárási szabályzatba a X. melléklet B. 
részeként illeszti be;

3. úgy határoz, hogy e módosítások a megállapodás hatálybalépésének napján lépnek majd 
hatályba;

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

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

A képviselők pénzügyi érdekeltségei, 
magatartási szabályok és a Parlamentbe 
való belépés

A képviselők pénzügyi érdekeltségei, 
magatartási szabályok, az átláthatósági 
nyilvántartás és a Parlamentbe való 
belépés

Or. fr

                                               
1 Ezen a napon elfogadott szövegek, P7_TA-(2011)…
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Indokolás

A cím kiigazítása az új rendelkezések figyelembevétele érdekében.

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

3a. Minden parlamenti ciklus kezdetén a 
quaestorok meghatározzák az egyes 
képviselők által akkreditálható 
asszisztensek maximális számát 
(akkreditált asszisztensek)

Or. fr

Indokolás

A bekezdés a X. melléklet 2. cikkébe került át, a struktúra átláthatóbbá tétele, valamint a 
rendelkezések újracsoportosítása céljából.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4. A quaestorok legfeljebb egy évig
érvényes, névre szóló belépőkártyát 
állítanak ki olyan személyek részére, akik 
a Parlament épületeit gyakran kívánják 
látogatni, a végett, hogy a képviselőket 
parlamenti megbízatásuk keretében saját 
érdekükben vagy harmadik felek 
érdekében tájékoztassák.

4. A hosszú ideig érvényes 
belépőkártyákat az uniós intézmények 
személyzeti állományához nem tartozó 
személyek részére a quaestorok 
felelősségére állítják ki Ezek a 
belépőkártyák legfeljebb egy évig 
érvényesek és megújíthatók.

Ennek fejében e személyek kötelesek: 
– tiszteletben tartani az eljárási szabályzat 
mellékleteként közzétett magatartási 
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kódexet;

– beírni a nevüket a quaestorok által 
vezetett nyilvántartásba.

Ezt a nyilvántartást kérésre a Parlament 
valamennyi munkahelyén, illetve a 
quaestorok által megállapított formában a 
tagállamokban található tájékoztatási 
irodákban a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

Az e bekezdés alkalmazását szabályozó 
rendelkezéseket az eljárási szabályzat 
mellékletében állapítják meg.

A belépőkártyák kiállíthatók:

 azon személyeknek, akik szerepelnek az 
átláthatósági nyilvántartásban3, vagy akik 
képviselői vagy alkalmazottai az abban 
nyilvántartott szervezeteknek; a 
nyilvántartásba vétel azonban nem jogosít 
fel automatikusan az ilyen 
belépőkártyára;
azon személyeknek, akik rendszeresen 
szeretnének belépni az Európai Parlament 
épületeibe, ám nem tartoznak az 
átláthatósági nyilvántartás lérehozásáról 
szóló megállapodás4 hatálya alá;
a képviselők helyi asszisztenseinek.

_________________ ___________
1 Lásd X. melléklet.

2 Lásd X. melléklet.

3Az Európai Parlament és a Bizottság közötti, az 
Európai Unió politikáinak kidolgozásában és 
megvalósításában részt vevő szervezetekre és 
független személyekre vonatkozó „átláthatósági 
nyilvántartás” létrehozásáról szóló megállapodás 
révén létrehozott nyilvántartás (lásd a X. melléklet 
B. részét).

4 Lásd a X. melléklet B. részét.

Or. fr
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Indokolás

A módosítás a Parlament szerveire, valamint a harmadik személyek Parlamenttel való 
kapcsolatára vonatkozó eljárással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket kívánja figyelembe 
venni. Lásd különösen a megállapodás 1., 7. és 17–27. pontjait. A módosítás az Európai 
Parlament épületeibe való bejutással kapcsolatos rendelkezések újracsoportosítására is 
irányul. 

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

4a. Az átláthatósági nyilvántartásban 
szereplő személyek a Parlamenttel 
fennálló kapcsolataik során kötelesek 
tiszteletben tartani a következőket: 

 a megállapodáshoz csatolt magatartási 
kódex1; 

a megállapodásban rögzített további 
eljárások és kötelezettségek; és 

- e cikk rendelkezései, valamint annak 
végrehajtási rendelkezései.

___________________
1 Lásd a megállapodás 3. mellékletét, amely a X. 
melléklet .B részében szerepel.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a Parlament szerveire, valamint a harmadik személyek Parlamenttel való 
kapcsolatára vonatkozó eljárással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket kívánja figyelembe 
venni. Lásd különösen a megállapodás 7. és 17–27. pontjait, valamint a 3. mellékletét. 

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 4 b bekezdés (új)
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Hatályos szöveg Módosítás

4b. A quaestorok határozzák meg, hogy a 
magatartási kódex miként alkalmazandó a 
hosszú időre szóló belépőkártyával 
rendelkező, ám a megállapodás hatálya 
alá nem tartozó személyekre.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja, hogy biztosítsa a Parlament hatáskörét a jogok és kötelezettségek 
megállapítására, az olyan személyek Parlamenttel fennálló kapcsolatai során, hosszú időre 
szóló belépőkártyákkal rendelkeznek, ám nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá (politikai 
pártok, egyházak stb.). 

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 4 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

4c. A belépőkártyák visszavonására a 
quaestorok indokolt döntése nyomán a 
következő esetekben kerül sor:

az átláthatósági nyilvántartásból való 
kizárás, kivéve ha nyomós okok szólnak ez 
ellen;

a (4a) bekezdésben foglalt kötelezettségek 
súlyos megszegése. 

Or. fr

Indokolás

A megállapodás 4. és 5. pontjainak ismeretében, a quaestorok szabad kezet kapnak a belépési 
engedélyek visszavonását illetően. 
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Módosítás 7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 4 d bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

4d. Az elnökség a főtitkár javaslatára 
elfogadja az átláthatósági nyilvántartás 
megvalósításához szükséges 
intézkedéseket, a nyilvántartás 
létrehozásáról szóló megállapodás 
rendelkezéseivel összhangban.
A melléklet3 tartalmazza a (4)–(4c) 
bekezdések végrehajtási rendelkezéseit.
___________________
3 Lásd a X. melléklet A. részét.

Or. fr

Indokolás

Lásd a megállapodás 20. és 21. pontjait, amelyeket azzal a céllal helyeztek át ide, hogy 
tükrözze a Parlament belső szervezetét. A második albekezdés egy a 4. bekezdésből szerkezeti 
okok miatt áthelyzett hivatkozás.

Módosítás 8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
X. melléklet – cím

Hatályos szöveg Módosítás

X. MELLÉKLET X. MELLÉKLET
A 9. cikk (4) bekezdésének alkalmazását 
szabályozó rendelkezések –
Érdekérvényesítés a Parlamentben

Átláthatósági nyilvántartás

A. A 9. cikk (4)–(4c) bekezdéseinek
végrehajtási rendelkezései

Or. fr
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Indokolás

A közös nyilvántartás nem alkalmazza az „érdekérvényesítés” kifejezést. 

Módosítás 9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
X. melléklet – 1 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1. cikk Egyetlen cikk

Belépőkártyák Belépőkártyák
1. A belépőkártya a birtokosa fényképével 
ellátott, családi nevét, utóneveit, valamint 
az őt alkalmazó cég, szervezet vagy 
személy nevét feltüntető műanyag kártya.

1. A hosszú időre szóló belépőkártya a 
birtokosa fényképével ellátott, családi 
nevét, utóneveit, valamint az őt alkalmazó 
cég, szervezet vagy személy nevét 
feltüntető műanyag kártya. 

A belépőkártya birtokosa köteles a kártyát 
a Parlament épületeiben állandóan, jól 
látható módon viselni. Ennek elmulasztása 
a belépőkártya visszavonását 
eredményezheti.

A belépőkártya birtokosa köteles a kártyát 
a Parlament épületeiben állandóan, jól 
látható módon viselni. Ennek elmulasztása 
a belépőkártya visszavonását 
eredményezheti.

A belépőkártya alakjában és színében 
különbözik az alkalmi látogatóknak kiadott 
belépőkártyától.

A belépőkártya alakjában és színében 
különbözik az alkalmi látogatóknak kiadott 
belépőkártyától.

2. A belépőkártya érvényességét csak 
abban az esetben hosszabbítják meg, ha a 
kártya birtokosa eleget tett a 9. cikk (4) 
bekezdésben említett kötelezettségeknek.

2. A belépőkártya érvényességét csak 
abban az esetben hosszabbítják meg, ha a 
kártya birtokosa eleget tett a 9. cikk (4a) 
bekezdésben említett kötelezettségeknek. 

Az érdekképviselő vagy érdekcsoport 
tevékenységét érintő parlamenti képviselői 
kifogást a quaestorokhoz utalják, akik 
megvizsgálják az ügyet és határoznak az 
érintett belépőkártya további fenntartásáról 
vagy visszavonásáról.

Minden olyan tényekkel alátámasztott 
panaszt, amely az átláthatósági 
nyilvántartás létrehozásáról szóló 
megállapodás mellékletében szereplő 
magatartási kódex hatálya alá esik1, a 
nyilvántartás közös titkárságához kell 
eljuttatni. A Parlament főtitkára közli a 
quaestorokkal a nyilvántartásból való 
törlésről szóló határozatot, akik 
határoznak a belépőkártya 
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visszavonásáról.
A quaestorok azon határozataikban, 
amelyekben egy vagy több belépőkártya 
visszavonását közlik, felkérik a 
belépőkártya birtokosát vagy az őt 
megbízó szervezetet, hogy az határozat 
közlésétől számított 15 napon belül 
szolgáltassa vissza a belépőkártyáját a 
Parlament részére.

3. A belépőkártya semmilyen körülmények 
között sem jogosítja fel a kártya birtokosát 
arra, hogy részt vegyen a Parlament vagy 
szervei ülésein – kivéve a közönség 
számára nyilvánosnak nyilvánított üléseket 
– és nem jogosít fel az Unió többi 
állampolgárára vonatkozó belépési 
szabályoktól való eltérésre.

3. A belépőkártya semmilyen körülmények 
között sem jogosítja fel a kártya birtokosát 
arra, hogy részt vegyen a Parlament vagy 
szervei ülésein – kivéve a nyilvános 
üléseket – és nem jogosít fel az Unió többi 
állampolgárára vonatkozó belépési 
szabályoktól való eltérésre.

_______________________

1 Lásd a megállapodás 3. mellékletét, ami e 
melléklet B. részében szerepel.

Or. fr

Indokolás

A panaszok kezelésével és a belépőkártyák visszavonásával összefüggő eljárás tekintetében a 
Parlament szerveire és a harmadik felekre vonatkozó újabb jogokat és kötelezettségeket 
figyelembe vevő módosítás. Lásd különösen a megállapodás 18–19. pontjait, valamint a 4. 
mellékletét. A megállapodásban használt terminológia („belépőkártya”) alkalmazása.

Módosítás 10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
X. melléklet – 2 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1. Minden parlamenti ciklus kezdetén a 
quaestorok meghatározzák az egyes 
képviselők által akkreditálható 
asszisztensek legmagasabb számát.

törölve

Megbízatásuk kezdetekor az akkreditált 
asszisztensek írásbeli nyilatkozatot tesznek 
szakmai tevékenységükről és egyéb, 
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javadalmazással járó tisztségeikről és 
tevékenységeikről.
2. Az akkreditált asszisztensek a 
Főtitkárság és a képviselőcsoportok 
alkalmazottaira vonatkozó feltételekkel 
azonos feltételek mellett léphetnek be a 
Parlamentbe.
3. Más személyek, beleértve a közvetlenül 
a parlamenti képviselőkkel dolgozókat is, 
csak a 9. cikk (4) bekezdésben 
megállapított feltételek szerint léphetnek a 
Parlament területére. 

Or. fr

Indokolás

A 9. cikk az akkreditált és a helyi asszisztensek kérdésével foglalkozik. Mivel az akkreditált 
asszisztensek a személyi állomány részét képezik, így az egyéb rendelkezések elavultak.

Módosítás 11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
X. melléklet – 3 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

3 cikk törölve
Magatartási kódex

1. A Parlamenttel fennálló kapcsolataik 
során a 9. cikk (4) bekezdés alapján a 
nyilvántartásban szereplő személyekre a 
következő kötelezettségek hárulnak:
a) betartják a 9. cikk és e melléklet 
rendelkezéseit;
b) nyilatkoznak arról, hogy milyen érdeket 
vagy érdekeket képviselnek a parlamenti 
képviselőkkel, a képviselők 
alkalmazottaival vagy a Parlament 
tisztviselőivel fenntartott kapcsolatuk 
során;
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c) tartózkodnak a tisztességtelen 
információszerzésre irányuló 
tevékenységtől;
d) harmadik felekkel való 
kapcsolataikban nem hivatkoznak a 
Parlamenttel fennálló hivatalos 
kapcsolatra;
e) nem adják át anyagi haszon fejében 
harmadik feleknek a Parlamenttől szerzett 
dokumentumok másolatait;
f) szigorúan betartják az I. melléklet 2. 
cikke második bekezdésének 
rendelkezéseit; 
g) meggyőződnek arról, hogy az I. 
melléklet 2. cikke rendelkezései szerint 
nyújtott segítség a megfelelő 
nyilvántartásba bejegyzésre kerül;
h) betartják az intézmények volt 
tisztviselőinek alkalmazása esetében a 
személyzeti szabályzat rendelkezéseit;
i) betartják a volt képviselők jogairól és 
kötelezettségeiről szóló, a Parlament által 
megállapított szabályokat;
j) az esetleges érdekellentétek elkerülése 
érdekében megszerzik az érintett képviselő 
vagy képviselők előzetes hozzájárulását a 
parlamenti képviselő asszisztensének 
szerződéses kapcsolata vagy alkalmazása 
tekintetében, és ezt követően 
megbizonyosodnak arról, hogy e 
hozzájárulás a 9. cikk (4) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban bejegyzésre 
kerül.
2. E magatartási kódex bármely módon 
történő megsértése az érintett 
személyeknek – adott esetben cégüknek –
kiadott belépőkártya visszavonását
eredményezheti.

Or. fr
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Indokolás

A megállapodás 3. melléklete egy közös magatartási kódexet tartalmaz, amely magában 
foglalja e cikk elemeit, így törölni kell.

Módosítás 12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
X. melléklet – B rész – cím (új)

Hatályos szöveg Módosítás

B. Az Európai Parlament és a Bizottság 
közötti, az Európai Unió politikáinak 
kidolgozásában és megvalósításában részt 
vevő szervezetekre és független 
személyekre vonatkozó „átláthatósági 
nyilvántartás” létrehozásáról szóló 
megállapodás

Or. fr
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INDOKOLÁS

Az Európai Unióról szóló szerződés, különösen 11. cikkének (1) és (2) bekezdése keretbe 
foglalja és ösztönzi egyfelől az intézmények és az európai politikai döntéshozók, másfelől a 
civil társadalom, a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek közötti kapcsolatokat. « 1. Az 
intézmények a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti 
szervezetek az Unió bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azt 
nyilvánosan megvitathassák. 2. Az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil 
társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn. » 
A Lisszaboni Szerződés ratifikálása után az Európai Parlament hatásköre megerősödik, és így 
a legtöbb területen társjogalkotóként lép fel a rendes jogalkotási eljárás szerint, amellyel még 
nagyobb számú érdekképviselet figyelmének kerül a középpontjába, amelyek máskülönben 
alapvető szerepet játszanak a minden demokratikus rendszer alapját képező, nyílt és pluralista 
párbeszédben, és amelyek a parlamenti képviselők számára fontos információs forrást 
jelentenek feladatuk ellátásához.
E fejlemények és ezen alkotmányos háttér ismeretében, az átláthatóság iránti 
elköteleződésüknek megfelelően az Európai Parlament és a Bizottság megállapodtak egy 
olyan közös nyilvántartó rendszer létrehozásáról és vezetéséről, amelynek célja az uniós 
politikák kidolgozásában és megvalósításában részt vevő szervezetek és személyek 
nyilvántartása és ellenőrzése.

E nyilvántartó rendszer kialakítása és vezetése a jelenleg működő és a Parlament által 1996-
ban, a Bizottság által pedig 2008-ban bevezetett rendszerekre épül, s ezt egészíti ki a 
parlamenti–bizottsági munkacsoport együttes munkája, valamint az eddig szerzett 
tapasztalatok és az érdekelt felek hozzájárulása nyomán elvégzett kiigazítások. 

Ez a megközelítés nincs hatással a Parlamentnek a témával kapcsolatban egy korábbi 
határozatában1 ismertetett célkitűzéseire, és semmilyen formában nem sérti e célkitűzéseket.
 Nevezetesen a nyilvántartás tiszteletben kell, hogy tartsa a képviselők jogát feladataik 
korlátozás nélküli elvégzésére, és nem akadályozhatja választóik bejutását a Parlament 
épületeibe. Továbbá nem ütközhet a felek hatásköreivel és kiváltságaival, és nem 
befolyásolhatja szervezeti hatásköreiket (például a quaestorok szerepét a belépőkártyák 
kiadásával és visszavonásával kapcsolatban).

A fent leírt megközelítés tiszteletben tartása, a meglévő jogok és kötelezettségek 
módosításának figyelembevétele, valamint a képviselőkre, a Parlament szerveire és a 
Parlamenthez fűződő kapcsolataik és viszonyuk tekintetében harmadik felekre vonatkozó 
eljáráshoz kapcsolódó új jogok és kötelezettségek kialakítása érdekében a parlament eljárási 
szabályzatát annak 127. cikke (2) bekezdésének értelmében az Elnökök Értekezletének 2010. 
november 18-i határozatát követően módosítani kell,

                                               
1  Az Európai Parlament 2008. május 8-i állásfoglalása az európai intézmények érdekképviseletei (lobbisták) 
által végzett tevékenységek keretének kialakításáról (P6_TA(2008)0197).


