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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az eljárási szabályzatnak az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és 
összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexével kapcsolatos módosításairól
(2011/2174(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2011. augusztus 31-i levelére,

– tekintettel a magatartási kódex kidolgozásával foglalkozó elnökségi munkacsoport által az 
Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai részére az európai parlamenti képviselők 
magatartási kódexére vonatkozóan benyújtott ajánlásaira, amelyet az Elnökség 2011. 
július 6-án, az Elnökök Értekezlete 2011. július 7-én elfogadott,

– tekintettel eljárási szabályzat 211. 212. és 215. cikkére,

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

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

2. utasítja főtitkárát, hogy ennek megfelelően módosítsa eljárási szabályzata X. mellékletét, 
megjelölve az ebben az I. mellékletre történő hivatkozások, valamint az I. melléklet jelen 
határozatból következő változata szerinti rendelkezések közötti megfeleléseket;

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

Módosítás 1

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

Hatályos szöveg Módosítás

1. A Parlament a képviselők pénzügyi 
érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági 
szabályokat határoz meg, amelyeket
mellékletként csatolni kell az eljárási 
szabályzathoz.

1. A Parlament a képviselők pénzügyi 
érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági 
szabályokat határoz meg egy, a tagjai 
többsége által elfogadott magatartási 
kódex formájában, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 232. cikkével 
összhangban, amelyet mellékletként 
csatolni kell az eljárási szabályzathoz.

Or. fr



PE472.185v01-00 4/17 PR\877072HU.doc

HU

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I cikk 19 – értelmezés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A „bármely más, a Parlament keretében 
választott hivatalt betöltő személy” 
megfogalmazás magában foglalja a 
parlamenti bizottság előadói tisztségét 
betöltő személyt is1.

__________________
1 Ez az értelmezés vonatkozik a 153. cikk 
(3) bekezdésének d) pontjára is.

Or. fr

Indokolás

Ennek az értelmezésnek az a célja, hogy pontosítsa a 153. cikkben felsorolt lehetséges 
szankciók hatályát, amely cikkre az alább 12. módosításként szereplő (3) bekezdés második 
albekezdése hivatkozik.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
32 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. Ezek a csoportosulások nem 
végezhetnek olyan tevékenységet, amely a 
Parlament és testületei hivatalos 
tevékenységeivel összetéveszthető. A 
létrehozásukra vonatkozóan az Elnökség 
által elfogadott szabályok tiszteletben 
tartása mellett a képviselőcsoportok 
logisztikai támogatást nyújtva elősegíthetik 
tevékenységüket. A csoportosulások az I. 
melléklet értelmében kötelesek nyilatkozni 
minden külső támogatásról.

2. Ezek a csoportosulások nem 
végezhetnek olyan tevékenységet, amely a 
Parlament és testületei hivatalos 
tevékenységeivel összetéveszthető. A 
létrehozásukra vonatkozóan az Elnökség 
által elfogadott szabályok tiszteletben 
tartása mellett a képviselőcsoportok 
logisztikai támogatást nyújtva elősegíthetik 
tevékenységüket.

A csoportosulások kötelesek nyilatkozni 
minden pénzbeli vagy természetbeni 
támogatásról (pl. titkári segítség), amely –
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ha azt a képviselőnek magánszemélyként 
ajánlják fel – az I. melléklet alapján 
nyilatkozattételi kötelezettség tárgyát 
képezi.
A quaestorok nyilvántartást vezetnek a 
második albekezdésben említett 
nyilatkozatokról, és megállapítják az e 
nyilatkozatokra vonatkozó részletes 
szabályokat.

Or. fr

(A módosítás részben visszaállítja a hatodik albekezdés tartalmát, és teljes egészében 
visszaállítja az eljárási szabályzat I. melléklete e 2. cikkének hetedik albekezdése tartalmát) 

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet – cím

Hatályos szöveg Módosítás

A 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazását 
szabályozó rendelkezések – Átláthatóság 
és a képviselők pénzügyi érdekeltségei

Az európai parlamenti képviselők 
pénzügyi érdekeltségekre és 
összeférhetetlenségre vonatkozó 
magatartási kódexe

Or. fr

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet– 1 – 4 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1 cikk törölve
1. A vita tárgyában pénzügyileg 
közvetlenül érdekelt képviselő a 
Parlament vagy valamely szerve előtti 
felszólalását megelőzően, illetve ha 
előadónak javasolják, ezen érdekeltségét 
az ülésen szóban közli.
2. Mielőtt egy képviselőt a 13., 191., vagy 
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198. cikk (2) bekezdése szerint érvényesen 
a Parlament, illetve annak valamely 
szerve tisztségviselőjének jelölnek, illetve 
mielőtt a 68., illetve a 198. cikk (2) 
bekezdése szerint hivatalos küldöttségben 
vesz részt, a 2. cikkben megállapított 
nyilatkozatot előírásszerűen ki kell 
töltenie.

2 cikk
A quaestorok nyilvántartást vezetnek, 
amely tartalmazza valamennyi képviselő 
részletes, személyes nyilatkozatát
a) a foglalkozásáról és bármely más, 
általa díjazás ellenében betöltött 
tisztségről, illetve végzett tevékenységről,
b) minden olyan fizetésről, amelyet a 
képviselő egy másik parlamentben 
betöltött képviselői megbízatásért kap,
c) bármely pénzbeli, személyes vagy 
természetbeni juttatásról, amelyet a 
képviselő a Parlament által biztosított 
juttatáson felül politikai tevékenységéért 
harmadik féltől kap, akinek kilétét 
közölnie kell.
A képviselők feladataik ellátása során 
tartózkodnak bármely ajándék vagy 
juttatás elfogadásától.
A képviselők a nyilvántartásban szereplő 
nyilatkozatok megtételéért személyesen 
felelnek, és azokat bármely változás 
bekövetkezése esetén frissítik, és legalább 
évente megújítják. A képviselők teljes 
mértékben felelősek pénzügyi 
érdekeltségeik átláthatóságáért.
Az Elnökség időszakonként listát készíthet 
a nyilvántartás kötelező tartalmáról.
Ha a képviselő a megfelelő felhívást 
követően nem tesz eleget az a) és b) pont 
szerinti nyilatkozattételi kötelezettségének, 
az elnök ismételten felhívja a nyilatkozat 
két hónapon belüli benyújtására. Ha a 
képviselő a nyilatkozatot határidőn belül 
nem nyújtja be, nevét a jogsértés 
megjelölésével együtt, a határidő lejártát 
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követő minden egyes ülés első napjának 
jegyzőkönyvében közzéteszik. Ha a 
képviselő a jogsértés közzététele után 
továbbra is megtagadja a nyilatkozat 
benyújtását, az Elnök a 153. cikknek 
megfelelően az érintett képviselő 
tevékenységének felfüggesztéséről 
intézkedik.
A képviselői csoportosulásoknak – mind a 
közös munkacsoportoknak, mind a 
képviselők egyéb, nem hivatalos 
csoportosulásainak – a vezetői kötelesek 
nyilatkozni minden pénzbeli vagy 
természetbeni juttatásról (pl. titkári 
segítség), amely – ha azt a képviselőnek 
magánszemélyként ajánlják fel –
ugyancsak e cikk alapján nyilatkozattételi 
kötelezettség tárgyát képezné.
Az ilyen csoportosulások számára a külső 
támogatásokról szóló nyilatkozatokra 
vonatkozó részletes szabályok kidolgozása 
és a nyilvántartás vezetése a quaestorok 
hatáskörébe tartozik.

3 cikk
A nyilvántartás nyilvános, abba bárki 
betekinthet.
A nyilvántartást a nyilvánosság számára 
elektronikus úton is hozzáférhetővé 
tehetik.

4 cikk
A vagyonnyilatkozat tekintetében annak a 
tagállamnak a jogszabályait kell 
alkalmazni, amelyben megválasztották a 
képviselőt.

Or. fr

(A 8. módosítás értelmében az I. melléklet 2. cikke első albekezdésének b) pontja átkerült e 
melléklet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjába. A 3. módosítás alapján az I. melléklet 2. 
cikkének hatodik és hetedik albekezdése kiegészítésként részben átkerült a szabályzat 32. 

cikkének (2) bekezdésébe.)



PE472.185v01-00 8/17 PR\877072HU.doc

HU

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet– 1 cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1. cikk
Alapelvek

Európai parlamenti képviselői feladataik 
ellátása során a képviselők
a) irányadónak tekintik és betartják az 
alábbi általános magatartási elveket: 
önzetlenség, feddhetetlenség, nyíltság, 
szorgalom, becsületesség, 
elszámoltathatóság és a Parlament 
hírnevének tiszteletben tartása,
b) kizárólag a köz érdekében járnak el, és 
semmilyen közvetlen vagy közvetett anyagi 
hasznot vagy más ellenszolgáltatást nem 
szereznek, illetve annak megszerzésére 
nem törekszenek.

Or. fr

(Az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi munkacsoport 
részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR DV/872358 – PE 

463.760/GT) című dokumentum 1. cikkének szövege a c) és a d) pont kivételével, amelyek egy 
új, 2. cikkbe kerülnek át – lásd a következő módosítást) 

Módosítás 7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 2 cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

2 cikk
A képviselők legfontosabb feladatai

Mandátumaik keretében az európai 
parlamenti képviselők
a) nem köthetnek semmilyen, más személy 
érdekében való fellépésre vagy szavazásra 
irányuló olyan megállapodást, amely 
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sértené az Európai Parlament 
képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról 
szóló 1976. szeptember 20-i okmány 6. 
cikkében és az európai parlamenti 
képviselők statútumának 2. cikkében 
foglalt szavazási szabadságukat;
b) nem kérhetnek, fogadhatnak el vagy 
kaphatnak semmilyen közvetlen vagy 
közvetett anyagi ellenszolgáltatást vagy 
jutalmat a Parlament vagy annak 
valamely bizottsága elé terjesztett 
jogszabállyal, állásfoglalási indítvánnyal, 
írásbeli nyilatkozattal vagy kérdéssel 
kapcsolatos befolyás gyakorlásáért vagy 
szavazatért, és tudatosan törekszenek 
minden megvesztegetésre utaló helyzet 
elkerülésére.

Or. fr

(Új 2. cikk, amely új bevezető címet kapott, és amelyet az „Ajánlás a magatartási kódexek 
kidolgozásával foglalkozó elnökségi munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az 

Elnökség tagjai számára” (FDR DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkének 
c) és d) pontja követ.) 

Indokolás

A munkacsoport ajánlásainak 1. cikkét két részre szedték abból a célból, hogy 
megkülönböztessék a képviselői feladatok alapelveit és az azokra vonatkozó normatív hatályt.

Módosítás 8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 3 cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

3 cikk
Összeférhetetlenség

1. Amennyiben valamely képviselő 
személyes érdekeltsége nem helyénvaló 
módon befolyásolná európai parlamenti 
képviselői feladatai ellátását, 
összeférhetetlenség áll fenn. Nem áll fenn 
összeférhetetlenség abban az esetben, ha a 
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képviselő az állampolgári közösség vagy 
személyek átfogó csoportja tagjaként 
részesül előnyökben.
2. Amennyiben valamely képviselő úgy 
találja, hogy esetében összeférhetetlenség 
áll fenn, haladéktalanul megteszi a 
szükséges lépéseket annak érdekében, 
hogy a helyzetre e magatartási kódex 
rendelkezéseinek megfelelő megoldást 
találjon. Ha a képviselő nem képes 
feloldani az összeférhetetlenséget, arról 
írásban jelentést tesz az elnöknek. Nem 
egyértelmű esetekben a képviselő tanácsot 
kérhet a képviselők magatartásával 
foglalkozó, a 7. cikkben létrehozott 
tanácsadó bizottságtól.
3. A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
képviselők – a plenáris ülés vagy valamely 
parlamenti testület keretében történő 
felszólalást vagy szavazást megelőzően, 
illetve ha személyüket előadónak 
javasolják – kötelesek közölni a tárgyalás 
alatt álló üggyel kapcsolatos bármilyen 
tényleges vagy lehetséges 
összeférhetetlenségüket, amennyiben az a 
4. cikk szerinti nyilatkozatban szereplő 
információk alapján nem nyilvánvaló. Ezt 
a közlést írásban vagy szóban kell 
megtenni a levezető elnök részére a 
kérdéses parlamenti eljárás során.

Or. fr

(Tekintve, hogy az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi 
munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR 

DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkét két részre szedték, a fenti szöveg az 
ajánlás 2. cikkének felel meg, a (2) bekezdés végén, illetve a (3) bekezdésben a hivatkozott 

cikk számát pedig ennek megfelelően módosították.) 

Módosítás 9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 4 cikk (új)
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Hatályos szöveg Módosítás

4 cikk
Az európai parlamenti képviselők 

nyilatkozatai
1. Az átláthatóság érdekében a képviselők 
az Európai Parlamentbe történő 
megválasztásukat követő első ülésszak 
végéig (vagy parlamenti ciklus közben a 
Parlamenthez való csatlakozásuk után 30 
napon belül) személyes felelősségük mellett 
pénzügyi érdekeltségeiket tartalmazó 
nyilatkozatot nyújtanak be az elnöknek az 
Elnökség által a 9. cikk alapján 
elfogadandó formanyomtatványnak 
megfelelően. A képviselők az egyes 
változásokat követő 30 napon belül 
értesítik az elnököt a nyilatkozatukban 
történt bármilyen változásról.
2. A pénzügyi érdekeltségekről szóló 
nyilatkozat az alábbi, azonosítható módon
megadandó információkat tartalmazza:
a) a képviselők foglalkozása(i) a 
parlamenti feladataik megkezdését 
megelőző három évben, valamint ezen idő 
alatt vállalatok, nem kormányzati 
szervezetek, egyesületek vagy más, 
jogszabályban létrehozott szervek 
testületeiben vagy bizottságaiban viselt 
tagsága;
b) minden olyan fizetésről, amelyet a 
képviselő egy másik parlamentben 
betöltött képviselői megbízatásért kap,
c) bármilyen olyan díjazással járó 
tevékenység, amelyet a képviselő hivatala 
gyakorlása mellett akár alkalmazottként, 
akár önfoglalkoztatóként betölt,
d) vállalatok, nem kormányzati 
szervezetek, egyesületek vagy más, 
jogszabályban létrehozott szervek 
testületeiben vagy bizottságaiban viselt 
tagság vagy a képviselő által vállalt 
bármilyen lényeges külső, díjazott vagy 
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díjazással nem járó tevékenység,
e) bármilyen alkalmankénti, díjazással járó 
külső tevékenység (írói, előadói 
tevékenység vagy szaktanácsadás), 
amennyiben a teljes díjazás összege egy 
naptári évben meghaladja az 5000 eurót,
f) társaságban vagy vállalatban meglévő 
bármilyen tulajdon, amennyiben annak 
lehetséges közpolitikai vonatkozásai 
vannak, illetve amennyiben a tulajdon a 
képviselőnek jelentős befolyást biztosít az 
adott szervezet ügyei felett,
g) bármely pénzbeli, személyes vagy 
természetbeni juttatás, amelyet a képviselő 
a Parlament által biztosított juttatáson 
felül politikai tevékenységéért harmadik 
féltől kap, akinek kilétét közölnie kell,
h) bármilyen egyéb pénzügyi érdekeltség, 
amely a képviselőt feladatainak ellátása 
során befolyásolhatja.
A nyilatkozatban szereplő tételek 
mindegyike vonatkozásában a képviselők 
által kapott bármilyen rendszeres 
jövedelmet az alábbi kategóriák egyikébe 
kell besorolni:
1) havi 500 EUR és 1.000 EUR között;
2) havi 1.001 EUR és 5.000 EUR között;
3) havi 5.001 EUR és 10.000 EUR között;
4) több, mint 10 000 EUR havonta.
A nyilatkozatban szereplő egyes tételek 
vonatkozásában a képviselők által kapott 
minden egyéb jövedelmet az első 
albekezdésnek megfelelően éves alapon 
kell kiszámítani, el kell osztani 
tizenkettővel, és azt be kell sorolni a fenti 
kategóriák egyikébe.
3. Az elnöknek nyújtott tájékoztatást a 
jelen cikk értelmében könnyen 
hozzáférhető módon közzé kell tenni a 
Parlament honlapján.
4. Ha a képviselő nem nyújtja be a 
pénzügyi érdekeltségeiről szóló 
nyilatkozatot, nem választható meg a 
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Parlament vagy annak bármely szerve 
tisztségviselőjének, előadónak, illetve nem 
vehet részt hivatalos küldöttségben.

Or. fr

(Tekintve, hogy az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi 
munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR 

DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkét két részre szedték, a fenti szöveg az 
ajánlás 3. cikkének felel meg, az (1) bekezdést kiegészítették, illetve a (2) bekezdésbe egy 
újabb, b) pontot illesztettek be, amely magában foglalja az eljárási szabályzat jelenlegi I. 

melléklete (2) bekezdése b) pontjának teljes szövegét.) 

Módosítás 10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 5 cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

5 cikk
Ajándékok és hasonló juttatások

1. A képviselők feladataik ellátása során 
tartózkodnak bármely ajándék vagy 
hasonló juttatás elfogadásától, kivéve, ha 
ezeket az udvariassági szokásoknak 
megfelelően adják, és értékük 
nyilvánvalóan nem éri el a 150 eurót, 
vagy ha ezeket az udvariassági 
szokásoknak megfelelően a Parlament 
hivatalos képviselőiként eljárva kapták.
2. Az (1) bekezdés alapján a képviselők 
által a Parlament hivatalos képviseletében 
kapott minden ajándékot vagy juttatást át 
kell adni az elnöknek, és a 9. cikk alapján 
meghatározandó végrehajtási 
intézkedéseknek megfelelően kell kezelni.

Or. fr

(Tekintve, hogy az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi 
munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR 

DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkét két részre szedték, a fenti szöveg az 
ajánlás 4. cikkének felel meg, a (2) bekezdés végén a hivatkozott cikk számát pedig ennek 

megfelelően kiigazították.) 
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Módosítás 11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 6 cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

6 cikk
A volt képviselők tevékenységei

Az Európai Unió döntéshozatali 
folyamataihoz közvetlenül kapcsolódó 
hivatásos érdekérvényesítési vagy 
képviseleti tevékenységet folytató volt
képviselők nem jogosultak az Elnökség 
által e célból meghatározott szabályok 
szerint a volt képviselőknek biztosított 
eszközök használatára1.
__________________
1 Az Elnökség 1999. április 9-i határozata.

Or. fr

(Tekintve, hogy az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi 
munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR 

DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkét két részre szedték, a fenti szöveg az 
ajánlás 5. cikkének felel meg.) 

Módosítás 12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 7 cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

7 cikk
A képviselők magatartásával foglalkozó 

tanácsadó bizottság
1. Ezennel létrejön a képviselők 
magatartásával foglalkozó tanácsadó 
bizottság (a továbbiakban: „tanácsadó 
bizottság”).
2. A tanácsadó bizottság az elnök által 
hivatali ideje kezdetén az Alkotmányügyi 
Bizottság és a Jogi Bizottság elnökségi 



PR\877072HU.doc 15/17 PE472.185v01-00

HU

tagjai és koordinátorai közül a képviselők 
tapasztalata és a politikai 
kiegyensúlyozottság figyelembevételével 
kinevezett öt tagból áll.
A tanácsadó bizottság minden egyes tagja 
rotációs alapon, hat hónapig viseli az 
elnöki tisztséget.
3. Az elnök hivatali ideje elején a 
tanácsadó bizottságban nem képviselt 
képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy 
képviselőt kiválasztva tartaléktagokat is 
kijelöl a tanácsadó bizottságba.
Abban az esetben, ha egy, a tanácsadó 
bizottságban nem képviselt 
képviselőcsoportba tartozó képviselő 
állítólagosan megsérti ezen magatartási 
kódexet, a megfelelő tartaléktag a 
tanácsadó bizottság teljes jogú hatodik 
tagjaként foglalkozik a tárgyalt állítólagos 
szabálysértés ügyével.
4. A tanácsadó bizottság iránymutatást ad 
a képviselőknek e magatartási kódex 
rendelkezéseinek értelmezésével és 
végrehajtásával kapcsolatban.
A tanácsadó bizottság az elnök kérésére e 
magatartási kódex megsértésének 
állítólagos eseteit is megvizsgálja, és 
tanácsot ad az elnöknek a lehetséges
intézkedésekkel kapcsolatban.
5. A tanácsadó bizottság az elnökkel 
folytatott konzultációt követően külső 
szakértőktől is kérhet tanácsot.

Or. fr

(Tekintve, hogy az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi 
munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR 

DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkét két részre szedték, a fenti szöveg az 
ajánlás 6. cikkének felel meg.) 

Módosítás 13

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 8 cikk (új)
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Hatályos szöveg Módosítás

8 cikk
Eljárás a magatartási kódex esetleges 

megsértése esetén
1. Amennyiben okkal feltételezhető, hogy 
valamely képviselő megszegte a 
magatartási kódexet, az elnök az ügyet a 
tanácsadó bizottság elé terjesztheti.
2. A tanácsadó bizottság megvizsgálja az 
állítólagos szabálysértés körülményeit, és 
a megállapításaiból levont következtetések 
alapján a lehetséges döntésre vonatkozó 
ajánlást tesz az elnöknek.
3. Ha a tanácsadó bizottság ajánlását 
figyelembe véve az elnök úgy találja, hogy 
az érintett képviselő megszegte a 
magatartási kódexet, a képviselő 
meghallgatását követően szankciót 
megállapító, indokolással ellátott 
határozatot hoz, amelyet közöl a 
képviselővel.
A megállapított szankció az eljárási 
szabályzat 153. cikke (3) bekezdésében 
előírt intézkedések közül egyet vagy többet 
foglalhat magában:
4. Az eljárási szabályzat 154. cikkében 
meghatározott belső fellebbezési 
lehetőségek az érintett képviselő 
rendelkezésére állnak.
5. Az eljárási szabályzat 154. cikkében 
előírt határidők lejártát követően egy 
képviselővel szemben kiszabott 
szankciókat az elnök plenáris ülésen 
kihirdeti és azokat a parlamenti ciklus 
végéig a Parlament internetes oldalán is 
közzéteszik.

Or. fr

(Tekintve, hogy az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi 
munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR 

DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkét két részre szedték, a fenti szöveg az 
ajánlás 7. cikkének felel meg.  A módosítás emellett a fenti ajánláshoz az előadó által 
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benyújtott módosításokat is tartalmazza, amelyek célja, hogy az eljárási szabályzatban már 
szereplő rendelkezések ismétlésének elkerülése végett az azokra való hivatkozás szerepeljen)

Módosítás 14

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
I melléklet (új) – 9 cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

9 cikk
Végrehajtás

Az Elnökség megállapítja e magatartási 
kódex végrehajtási intézkedéseit – ezen 
belül egy nyomon követési eljárást –, és 
szükség esetén naprakésszé teszi a 4. és 5. 
cikkben említett összegeket.
Az Elnökség javaslatot tehet a jelen 
magatartási kódex felülvizsgálatára.

Or. fr

(Tekintve, hogy az „Ajánlás a magatartási kódexek kidolgozásával foglalkozó elnökségi 
munkacsoport részéről az Elnökök Értekezlete és az Elnökség tagjai számára” (FDR 

DV/872358 – PE 463.760/GT) című dokumentum 1. cikkét két részre szedték, a fenti szöveg az 
ajánlás 8. cikkének felel meg, az első albekezdés végén hivatkozott cikk számát pedig ennek 

megfelelően kiigazítják.  Az Elnökséget emellett felruházza kiegészítő jogosítványokkal a 
magatartási kódex felülvizsgálatára irányuló javaslatok kidolgozása céljából.)


