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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az eljárási szabályzat módosításáról, tekintetbe véve az Európai Parlament és a nemzeti 
kormányokat képviselő intézmények közötti kapcsolatok alakulását a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépését követően
(2011/2266(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2011. március 4-i levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

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

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

2. rámutat 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.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
116 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Minden ülésen a Parlament által – az 
Elnökök Értekezletének javaslata alapján –
meghatározott időpontban lehetőséget 
biztosítanak a Tanácshoz és a 
Bizottsághoz intézett kérdések feltevésére.

(1) Minden ülésen a Parlament által – az 
Elnökök Értekezletének javaslata alapján –
meghatározott időpontban lehetőséget 
biztosítanak a Bizottsághoz intézett 
kérdések feltevésére.

Or. fr

Indokolás

A Parlament a Tanáccsal megegyező hatáskörrel rendelkezik a rendes jogalkotási eljárásban 
és a költségvetési eljárásban. Az új intézményi egyensúly fényében már nem indokolt a 
jelenlegi formában napirenden tartani a Tanácshoz intézett kérdések óráját.

Módosítás 2

A Parlament eljárási szabályzata
116 cikk – 2 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(2) Egy adott ülés során egy képviselő 
legfeljebb egy kérdést intézhet a 
Tanácshoz és egy kérdést a Bizottsághoz.

(2) Egy adott ülés során egy képviselő 
legfeljebb egy kérdést intézhet a 
Bizottsághoz.

Or. fr

Indokolás

A Parlament a Tanáccsal megegyező hatáskörrel rendelkezik a rendes jogalkotási eljárásban 
és a költségvetési eljárásban. Az új intézményi egyensúly fényében már nem indokolt a 
jelenlegi formában napirenden tartani a Tanácshoz intézett kérdések óráját.

Módosítás 3

A Parlament eljárási szabályzata
116 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(5) Az Elnökök Értekezlete által 
megállapított iránymutatásoknak 
megfelelően külön időkeretet lehet 
biztosítani a Bizottság elnökéhez, a 
Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjéhez és az 
eurocsoport elnökéhez intézett kérdésekre.

(5) Az Elnökök Értekezlete által 
megállapított iránymutatásoknak 
megfelelően külön időkeretet lehet 
biztosítani a Tanácshoz, a Bizottság 
elnökéhez, a Bizottság alelnökéhez/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjéhez és az eurócsoport
elnökéhez intézett kérdésekre.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a Tanács egyéb hatásköreire, nevezetesen a politikák meghatározásában és a 
végrehajtás összehangolásában betöltött szerepére, indokolt biztosítani egy külön a 
Tanácshoz intézett kérdések órája megszervezésének lehetőségét.

Módosítás 4

A Parlament eljárási szabályzata
II melléklet – A rész – 1 bekezdés – második francia bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

– a Bizottság és a Tanács hatáskörébe és – közérdekű, a Bizottság és a Tanács 
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felelősségi körébe tartozik, és közérdekű; hatáskörébe és felelősségi körébe tartozik, 
és a Tanács esetében nem kapcsolódik az 
Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke 
(1) bekezdésének első mondata szerinti 
jogalkotási és költségvetési szerepének 
gyakorlásához;

Or. fr

Indokolás

Lásd a 1. és a 2. módosítás indokolását.
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INDOKOLÁS

2011. március 4-i levelében az Európai Parlament elnöke az Elnökök Értekezlete 2011. 
február 17-i tanácskozását követően az Alkotmányügyi Bizottság véleményét kérte az eljárási 
szabályzat esetleges módosításáról. 

E tanácskozás során az Elnökök Értekezlete felidézte, hogy a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően a Parlament társjogalkotóvá vált az Európai Unióban, és a Tanáccsal 
megegyező hatáskörrel rendelkezik a rendes jogalkotási eljárásban és a költségvetési 
eljárásban. Ezen új intézményi egyensúly fényében az Elnökök Értekezlete úgy vélte, hogy a 
Tanácshoz intézett kérdések óráját jelenlegi formájában, azaz minden ülésszak során immár 
nem indokolt a plenáris ülés napirendjén tartani. Az Elnökök Értekezlete szerint azonban 
érdemes megőrizni egy időkeret biztosításának lehetőségét nem csak a Bizottság elnökéhez, 
hanem a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez és az 
eurócsoport elnökéhez intézett kérdések számára is.

Mivel e kérdést alkotmányos vonatkozásai miatt szélesebb kontextusba kívánja helyezni, az 
előadó az AFCO bizottság rendelkezésére bocsátott egy munkadokumentumot, amely a 
Parlament és a nemzeti kormányokat képviselő intézmények kapcsolatának alakulását elemzi 
a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően. E dokumentum az alábbi következtetésekre 
jut: „A Lisszaboni Szerződés jelentősen növelte a Parlament jogalkotásban betöltött szerepét. 
Ezzel egyidejűleg azonban a kormányok oldaláról új intézményeket hozott létre: az Európai 
Tanácsot és annak állandó elnökét, a főképviselőt, az eurócsoportot. Ezenfelül az elmúlt évek 
egymást követő válságai következtében éppen ezeknek az új intézményeknek kellett 
meghozniuk a legfontosabb politikai döntéseket. Ugyanakkor a Parlament egyedüli partnere a 
Miniszterek Tanácsa. Ha ez az új helyzet állandósul, fennáll a veszélye, hogy a Parlament 
politikai befolyása éppen akkor csökken, amikor az Uniónak a saját demokratikus átalakulását 
kell teljessé tennie.”  

Tavaly november 27-én, e munkadokumentum ismertetésekor vitára került sor a bizottságban 
erről a kérdésről.  

Az előkészítő munkálatok és a vita során egyértelművé vált, hogy az intézményi kapcsolatok 
utóbbi években történt fejlődésének figyelembe vétele érdekében a Parlament eljárási 
szabályzatának felülvizsgálata sokkal szélesebb körű kell legyen, mint ami az eredeti 
megkeresésben szerepelt, amely csak a 116. cikk módosítására korlátozódik. Az előadó 
ugyanakkor javasolja, hogy egyelőre csak a megkeresésben szereplő egyetlen kérdéssel 
foglalkozzunk, azaz a Tanácshoz intézett kérdések órájának problémájával, nem kizárva 
később egy mélyebb elemzés elvégzését a nemzeti kormányokat képviselő intézményekkel 
való kapcsolatok alakulásáról és az eljárási szabályzat ebből következő esetleges 
módosításáról. 

A Tanácshoz intézett kérdések órája vonatkozásában pontos az Elnökök Értekezlete 
megállapítása: az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke (1) bekezdésének első mondata 
szerint a Tanács az Európai Parlamenttel közösen látja el a jogalkotási és költségvetési 
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feladatokat. E területeken a két intézmény egyenlő alapon látja el feladatait. A Tanács 
ugyanakkor nem kizárólag jogalkotási és költségvetési feladatokat lát el. Ugyane bekezdés 
második mondata szerint a Tanács politikameghatározási és koordinatív feladatokat is ellát. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkének (2) bekezdése szerint továbbá 
ha valamely kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásának egységes feltételek szerint kell 
történnie, az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra, illetve különleges 
és kellően indokolt esetekben, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 26. 
cikkében előírt esetekben a Tanácsra. Végül, a 299. cikk szerint a Tanács által elfogadott azon 
jogi aktusok, amelyek – az államokat kivéve – a jogalanyokra vagyoni kötelezettséget rónak, 
végrehajthatók.

A Tanácshoz intézett kérdések órájának eddigi formájában való megszüntetése az intézményi 
egyensúly megváltozását tükrözi, amint azt az Elnökök Értekezlete is felidézte. A fentebb 
hivatkozott okokból azonban hasznosnak tűnik fenntartani a Tanácshoz intézett kérdések 
lehetőségét egy külön kérdések órája formájában, azon ügyekről, amelyek nem a jogalkotási 
és költségvetési szerepének gyakorlására vonatkozó hatásköreihez kapcsolódnak.


