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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzata 20. és 27. cikkének módosításáról, valamint 
48. cikke (2) bekezdésének és 50. cikkének értelmezéséről
(2012/2012(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke által 2011. március 17-én és 
szeptember 27-én írt levelekre,

– tekintettel eljárási szabályzatának 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

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.
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Módosítás 1

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

Hatályos szöveg Módosítás

3. a) A parlamenti eljárások helyes 
lefolytatása érdekében a Bizottsági 
Elnökök Értekezlete elnökének a 27. cikk 
(2) bekezdése harmadik albekezdésében 
megállapított feltételeknek megfelelően 
előterjesztett javaslatára az elnök minden 
helyénvaló intézkedést meghozhat, 
ideértve adott esetben a parlamenti 
bizottságok vagy ezek elnökei által az 
eljárásról hozott határozatok módosítását 
vagy visszavonását. Az elnök határozata 
megfellebbezhetetlen.

Or. fr

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
27 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. A Bizottsági Elnökök Értekezlete 
ajánlásokat tehet az Elnökök 
Értekezletének a bizottságok munkájára és 
az ülések napirendtervezetére vonatkozóan.

2. A Bizottsági Elnökök Értekezlete
gondoskodik a parlamenti bizottságok 
munkájának megfelelő 
összehangolásáról. Ajánlásokat tesz az 
Elnökök Értekezletének a bizottságok 
munkájára és az ülések napirendtervezetére 
vonatkozóan.

Ha valamelyik parlamenti bizottság 
elnökével a bizottságok együttműködését, 
jogaik és feladataik tiszteletben tartását 
illetően nézeteltérésre kerül sor, a kérdés 
a Bizottsági Elnökök Értekezlete elé kerül.
Amennyiben a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete megállapítja, hogy valamelyik 
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parlamenti bizottság olyan súlyosan 
félreértelmezte a szabályzat rendelkezéseit 
vagy a bizottságok közötti jóhiszemű 
együttműködés szabályait, hogy ez a 
parlamenti eljárások lefolytatását 
komolyan veszélyezteti, a Bizottsági 
Elnökök Értekezletének elnöke – az 
érintett bizottságok elnökeinek 
meghallgatása után – javasolhatja az 
elnöknek, hogy a 20. cikk (3a) 
bekezdésének értelmében minden 
megfelelő intézkedésre nézve hozzon 
határozatot.

Or. fr

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
48 cikk – 2 bekezdés – értelmező rész (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A társbizottságot is bevonó eljárások 
esetén a társbizottság kizárólagos 
kompetenciájába tartozó kérdések 
tekintetében az előadói kiváltságokkal a 
társbizottság véleményért felelős előadója 
él. Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott 
eljárás esetén az előadók csak közös 
megegyezéssel terjeszthetnek elő 
módosításokat.

Or. fr

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
50 cikk – 4 francia bekezdés – értelmező rész (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A módosítások közvetlenül a Parlament 
elé terjesztésére vonatkozó, negyedik 
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francia bekezdésbeli jogosultság 
különleges rendelkezés, amelynek végső 
célja lehetővé tenni, hogy a felelős 
bizottság és a társbizottság által továbbra 
is vitatott kérdésekben az említett francia 
bekezdés feltételei mellett a plenáris ülés 
döntsön. A szabályzatnak a módosítások 
előterjesztéséhez való jogokat korlátozó 
egyéb rendelkezései nem alkalmazandóak 
a társbizottságnak az említett francia 
bekezdésből származó jogaira. 

Or. fr
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INDOKOLÁS

2011. március 17-i levelében a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arra kérte 
bizottságunkat, hogy tisztázzuk annak kérdését, hogy a 48. cikk (2) bekezdésének a saját 
kezdeményezésű jelentésekhez fűzött módosítások plenáris ülés elé terjesztésére vonatkozó 
rendelkezései megakadályozhatnak-e egy társbizottságot abban, hogy az 50. cikk negyedik 
francia bekezdése alapján módosításokat terjesszen a Parlament elé.

2011. szeptember 27-i levelében a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke idézte az 50. 
cikk alkalmazása kapcsán felmerült aggályokat az illetékes bizottság és a társbizottság(ok) 
között a kizárólagos és a közös hatáskörbe tartozó szövegrészekkel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások tényleges tiszteletben tartásáról. Kéri, hogy vizsgáljuk meg egy olyan 
mechanizmus kialakításának lehetőségét, amelynek célja a kölcsönös kötelezettségvállalások 
tiszteletben tartásának biztosítása lenne.  

A jelenlegi helyzet

Az 50. cikk a társbizottságok közötti együttműködés módjait határozza meg, és jelenlegi 
megfogalmazásában e cikk negyedik francia bekezdése előírja, hogy „Ha az illetékes 
bizottság és a társbizottság közös hatáskörébe tartozó ügyekre irányuló módosításokat az 
illetékes bizottság elutasítja, a társbizottság közvetlenül benyújthatja azokat a 
Parlamentnek”. Ugyanakkor e rendelkezés ellentmond a 48. cikk (2) bekezdésének, amely a 
saját kezdeményezésű jelentések esetén az illetékes bizottság előadójára korlátozza a 
módosítások előterjesztésének lehetőségét, és az csak akkor lehetséges, ha az előadó új 
információ figyelembevétele céljából terjesztette elő azokat, vagy a parlamenti képviselők 
legalább egytizede teszi ezt.

Minthogy a 48. cikk (2) bekezdése alapján lehetett a plenáris ülés elé nem terjeszthetőnek 
minősíteni a társbizottságok által benyújtott módosításokat, a Bizottsági Elnökök 
Értekezletének elnöke az 50. cikk és a 48. cikk (2) bekezdése közötti kapcsolat tisztázását 
kéri. 

Elérendő cél

A 48. cikk beiktatásának célja a saját kezdeményezésű jelentések vizsgálatának és 
elfogadásának felgyorsítása. Rá kell tehát kérdeznünk arra, hogy e célkitűzés milyen 
mértékben gátolja azt, hogy egy társbizottság előadójának joga legyen módosításokat 
előterjeszteni. A módosítások előterjesztéséhez való jog túlságos kiterjesztése egyenértékű 
lenne Pandóra szelencéjének megnyitásával, és semmibe venné az e cikk elfogadásakor 
megnyilvánult szándékot.

Másrészt az 50. cikk alapja a társbizottságok közötti jóhiszemű együttműködés elve, olyan 
eljárás keretében, amely a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével 
általában az illetékes bizottságnak adja az utolsó szó jogát. Ha nincs fellépési vagy orvoslati 
lehetőség a közös egyetértéssel kialakított szabályok megszegése esetére, akkor nem zárható 
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ki annak kockázata, hogy az illetékes bizottság visszaél helyzetével. Ugyanakkor az 50. cikk 
negyedik francia bekezdése által létrehozott, a társbizottságok számára a módosítások 
közvetlenül a plenáris ülés elé terjesztését lehetővé tevő korlát ellentmond a 48. cikk (2) 
bekezdésében előírtaknak.  

A kitűzött cél tehát egyrészt az említett két cikk közötti összefüggés tisztázása, amellett, hogy 
a lehetőségekhez képest megpróbáljuk minél kevésbé bonyolítani a saját kezdeményezésű 
jelentéseknek a plenáris ülés általi vizsgálatára és elfogadására vonatkozó eljárást, másrészt 
pedig annak biztosítása, hogy a társbizottságok közötti jóhiszemű együttműködés elvét az 50. 
cikkben leírt eljárás keretében tiszteletben tartsák.

Azt kell tehát eldönteni, hogy 

a) helyénvaló-e a társbizottságok előadójának megadni a jogot arra, hogy a saját 
kezdeményezésű jelentésekhez módosításokat terjesszen elő;

b) ez ugyanolyan jog legyen-e, mint az illetékes bizottság előadójáé, vagy pedig elég a 
társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekre korlátozni;

c) helyénvaló-e a módosítások közvetlenül a plénum elé terjesztésének jogát (50. cikk 
negyedik francia bekezdés) a 48. cikk (2) bekezdése alá rendelni, vagy pedig az első cikket 
különleges rendelkezésként kell értelmezni, amely a társbizottságok előjogait igyekszik 
szavatolni a parlamenti határozathozatal valamennyi szakasza során;

d) hasznos lenne-e ezzel a kéréssel megragadni az alkalmat a vegyes bizottságok esetének 
figyelembe vételére is. 

A szóban forgó két cikk értelmezése a jelentéstervezetben javasoltaknak megfelelően abból a 
feltételezésből indul ki, hogy 

– a saját kizárólagos hatáskörébe tartozónak ítélt kérdésekben a társbizottság előadójának 
ugyanolyan jogosultságokkal kell rendelkeznie, mint az illetékes bizottság előadójának;

– az, hogy a társbizottságok jogosultságait fenn kell tartani és garantálni kell, indokolja azt, 
hogy semmilyen esetben ne korlátozzuk az 50. cikk negyedik francia bekezdésének 
alkalmazási körét;

– közös eljárással készített jelentés esetében a két előadónak egyetértésben kell eljárnia.

Átértelmezzük-e a kérdést?

Ha a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke kérésében egy olyan mechanizmus 
kialakítására utal, amely a társbizottságok saját kezdeményezésű jelentések esetén felmerülő 
lehetséges nézeteltéréseinek megoldására törekszik, jogos a kérdés, hogy e kérelmek kapcsán 
nem kellene-e megragadni az alkalmat egy olyan, tágabb értelmű rendelkezés bevezetésére, 
amely felhatalmazná a Bizottsági Elnökök Értekezletét arra, hogy a parlamenti bizottságok 
közötti összes konfliktus megoldásán munkálkodjék, függetlenül attól, hogy e konfliktusok az 
50. cikk alkalmazási körébe tartoznak-e, vagy egészen más esetet képviselnek.
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Így aztán fel kell tennünk a kérdést, hogy hasznosnak bizonyulna-e egy olyan, a 
véleményadásra felkért bizottságok vagy társbizottságok kérvényének vizsgálatával megbízott 
feljebbviteli testület felállítása, amely elegendő bizonyítékot tudna szerezni arra nézve, hogy 
egy adott illetékes bizottság szándékosan és súlyosan semmibe vette a bizottságok közötti 
jóhiszemű együttműködés szabályait. 

Ha emellett kötelezzük el magunkat, akkor helyénvalónak tűnik kiegészíteni a szabályzat 20. 
és 27. cikkét, hogy a Parlament elnöke – a Bizottsági Elnökök Értekezletének bevonásával 
lezajlott eljárás nyomán – kifejezett felhatalmazást kapjon arra, hogy (akár az eljárás 
megszüntetéséhez vezető,) megfelelő intézkedések révén véglegesen megoldjon minden 
eljárási konfliktust, amely a parlamenti bizottságok között felmerülhet, függetlenül az 50. cikk 
és a 48. cikk (2) bekezdésének alkalmazása keretében előforduló sajátos esetektől.


