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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzatának a plenáris ülésre vonatkozó szabályok 
bizottságokban történő alkalmazásáról szóló 196. cikke módosításáról
(2011/2257(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az eljárási szabályzata módosítására irányuló javaslatra B7-0479/2011,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

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

mivel:

A. a Parlament célja a demokratikus elszámoltathatóság és átláthatóság legmagasabb szintű 
megvalósítása, különösen jogalkotói munkája során,

B. a Lisszaboni Szerződés eredményeképp jogszabály-alkotói hatásköre jelentősen bővült,  

C. a Parlament azon törekvése, hogy a rendes jogalkotási eljárás keretében az első olvasat 
során szülessen megállapodás, magával vonja azt, hogy számos alapvető jogalkotási 
határozatot a bizottsági szakaszban hoznak,

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

2. rámutat arra, hogy e módosítás a következő ülés első napján lép 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
196 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottsági ülésekre a 12., 13., 14., 17., 
18., 36–44., 148., 149. cikk (2) és (10) 
bekezdése, a 152., 154., 156–159., 161., 
163. cikk (1) bekezdése, a 164., 165., 168., 
169., 171–174., 177. és a 178. cikk 
értelemszerűen alkalmazandó.

A bizottsági ülésekre a 12., 13., 14., 17., 
18., 36–44., 148., 149. cikk (2) és (10) 
bekezdése, a 152., 154., 156–159., 161., 
163. cikk (1) bekezdése, a 164., 165., 166., 
167. cikk (2) bekezdése, a 168., 169., 171–
174., 177. és a 178. cikk értelemszerűen 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy az EurópaiParlament gyakorlata összhangban legyen más 
parlamentek bevált gyakorlatával, és hogy tükrözze jogalkotói tevékenységünk 
megnövekedését a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően. A nagyobb átláthatóság és 
elszámoltathatóság érdekében valamennyi jogalkotási jelentés esetében a zárószavazásnak –
a jogalkotási eljárás bármely szakaszában – név szerint kell történnie, az eredményt pedig az 
ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.


