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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Parlament eljárási szabályzata 123. cikkének módosításáról
(2011/2058(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel elnöke 2010. november 11-i levelére,

– tekintettel tematikus főosztályának „Írásbeli nyilatkozatok az Európai Parlamentben: a 
folyamat és a hatások áttekintése” című tanulmányára (PE 462.424),

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

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

mivel:

A. a Parlament az elmúlt évek során tekintélyes mértékben bővítette hatáskörét, és jelentős 
eszközöket biztosított a maga számára, amelyek révén a legtöbb uniós tevékenységben 
befolyásolni tudja az Európai Unió döntéshozatali folyamatát;

B. az írásbeli nyilatkozatok korábban fontos eszközként szolgáltak arra, hogy az uniós 
polgárokat különösen foglalkoztató kérdéseket felvessék;

C. az írásbeli nyilatkozatokat rendszeresen, de nem nagyon nagy számban alkalmazzák; csak 
kis hányaduk nyeri el a parlamenti képviselők többségének támogatását;

D. a legtöbb írásbeli nyilatkozat az eljárási szabályzatban meghatározott idő elteltével 
tárgytalanná válik;

E. az elfogadott írásbeli nyilatkozatok többségének címzettje a Bizottság, amely elismerten 
az az egyedüli intézmény, amely az azokban felvetett kérdésekre választ adott;

F. e válaszok leggyakrabban a Bizottság folyamatban lévő tevékenységeinek ismételt 
felsorolására szorítkozik, és csak kivételes esetekben járnak az írásbeli nyilatkozat által 
kiváltott konkrét tevékenységgel;

G. a Parlament hatáskörének bővülésével az írásbeli nyilatkozatok jelentősége 
nagymértékben csökkent;

H. az írásbeli nyilatkozatok csupán igen korlátozott hatást váltanak ki, mind a 
menetrendtervezést, mind pedig az intézmények által hozott döntések befolyásolását 
tekintve, és hatásosságukkal kapcsolatban téves benyomást kelthetnek;

I. az írásbeli nyilatkozatok alkalmazását fokozatosan korlátozni kell, a következő ciklus 
parlamentjének pedig meg kell vizsgálnia, hogy indokolt-e teljes megszüntetésük;
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1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. felhívja az Elnökséget a biztonságra vonatkozó hatályos szabályok vizsgálatára az írásbeli 
nyilatkozatok széles körű hirdetésének elkerülése és annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy a képviselők zavartalanul bejussanak a Parlament üléstermébe;

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

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
123 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. Az Európai Unió hatáskörébe tartozó 
olyan témában, amely nem képezi 
folyamatban lévő jogalkotási eljárás 
tárgyát, legfeljebb öt képviselő, 200 szót 
meg nem haladó terjedelmű írásbeli 
nyilatkozatot nyújthat be. Erre az elnök 
eseti jelleggel ad engedélyt. Az írásbeli 
nyilatkozatokat a hivatalos nyelveken
kinyomtatják és kiosztják. A 
nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt 
nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás 
nyilvános, és az ülések idején az ülésterem 
bejárata előtt, az ülések között pedig egy 
megfelelő, a Quaestorok Kollégiuma által 
meghatározott helyen rendelkezésre áll.

1. Az Európai Unió kizárólagos
hatáskörébe tartozó olyan témában, amely 
nem képezi folyamatban lévő jogalkotási
vagy nem jogalkotási eljárás tárgyát, 
legfeljebb öt képviselő, 200 szót meg nem 
haladó terjedelmű írásbeli nyilatkozatot 
nyújthat be. Erre az elnök eseti jelleggel ad 
engedélyt. Az írásbeli nyilatkozatokat a
Parlament honlapján a hivatalos 
nyelveken közzé kell tenni, és elektronikus 
úton valamennyi képviselőhöz el kell 
juttatni. A nyilatkozatokat az aláírók 
nevével együtt elektronikus
nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás 
nyilvános, és a Parlament honlapján 
elérhető.

Or. en

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
123 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

2. A nyilvántartásban szereplő 
nyilatkozatot bármely képviselő aláírhatja.

2. A nyilvántartásban szereplő 
nyilatkozatot bármely képviselő aláírhatja.
A nyilatkozat a nyilvántartásba vételétől 
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számított három hónapos időszak lejárta 
előtt bármikor visszavonható.

Or. en

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
123 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3. Ha a nyilatkozatot a parlamenti 
képviselők többsége aláírja, az elnök erről 
tájékoztatja a Parlamentet, és az aláírók 
nevét a jegyzőkönyvben, a nyilatkozatot 
pedig elfogadott szöveg formájában 
közzéteszi.

3. Ha a nyilatkozatot a nyilvántartásba 
vételétől számított három hónapos időszak 
lejárta előtt a parlamenti képviselők 
többsége aláírja, az elnök erről tájékoztatja 
a Parlamentet, és az aláírók nevét a 
jegyzőkönyvben, a nyilatkozatot pedig 
elfogadott szöveg formájában közzéteszi.

Or. en

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
123 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5. Az a több mint három hónapja 
nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozat, 
amelyet az összes parlamenti képviselő 
legalább fele nem írt alá, tárgytalanná 
válik.

5. Az a több mint három hónapja 
nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozat, 
amelyet az összes parlamenti képviselő 
legalább fele nem írt alá, tárgytalanná 
válik, és e háromhónapos határidő 
meghosszabbítására nincs lehetőség.

Or. en


