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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács által a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási 
eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított 
álláspontról
(16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (16446/1/2010 – C7-0427/2010),

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2009)0194) 
kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára1,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0000/2011),

1. elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

MÁSODIK OLVASATBAN*

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a 
demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet 

módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikke (1) 
bekezdésére és 212. cikkére, 

                                               
1 Elfogadott szövegek 2010.10.21., P7_TA(2010)0380.
* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja.
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tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

rendes jogalkotási eljárás keretében,1

mivel:

(1) A közösségi külső támogatás hatékonyságának és átláthatóságának javítása céljából 
2006-ban létrehozták a támogatási intézkedések tervezésére és nyújtására vonatkozó 
keretet. Ebbe tartozik az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról 
szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet2, az Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések 
meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és 
területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 
2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet4, a Stabilitási Eszköz 
létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet5, a nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz 
létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom tanácsi rendelet6, az 
1889/2006/EK rendelet7, valamint a fejlesztési együttműködés finanszírozási 
eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet8.

(2) Az említett rendeletek végrehajtása során következetlenségek mutatkoztak az 
adókkal, vámokkal, díjakkal és az uniós finanszírozás egyéb adóterheivel kapcsolatos 
költségek támogathatóságának tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel tekintetében. 
Ezért javaslat született az 1889/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek 
módosítására, hogy összehangolják azokat a többi eszközzel.

(3) E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban nem lépi túl az adott cél eléréséhez szükséges mértéket.

(3a) A Bizottságot fel kell jogosítani, hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a stratégiai dokumentumok tekintetében, mivel ezek a dokumentumok 
kiegészítik az 1889/2006/EK rendeletet és alkalmazási körük általános. Különösen 

                                               
1 Az Európai Parlament 2010. október 21-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé) és a Tanács 2010. december 10-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még 
nem tették közzé). Az Európai Parlament álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 
közzé)..

2 HL L 210., 2006.7.31., 82. o.
3 HL L 310., 2006.11.9.., 1. o.
4 HL L 405., 2006.12.30., 41. o.
5 HL L 327., 2006.11.24., 1. o.
6 HL L 81., 2007.3.22., 1. o.
7 HL L 386., 2006.12.29., 1. o.
8 HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
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fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten 
is – megfelelő konzultációkat folytasson.

(4) Az 1889/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1889/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A stratégiai dokumentumokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését 
a 17. cikkel összhangban és a 17a. és 17b. cikkben meghatározott feltételek 
mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén a Bizottság fogadja el.”;

(2) A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy 
kiterjesztését a Bizottság fogadja el, figyelembe véve az Európai Parlament és 
a Tanács véleményét.”;

(3) A 7. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Amennyiben az ilyen intézkedések költsége eléri vagy meghaladja a 
3 000 000 EUR összeget, a Bizottság azokat az Európai Parlament és a 
Tanács véleményének figyelembevételével fogadja el.

(4) A 3 000 000 EUR összeget el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a 
Bizottság az intézkedéseket a határozat elfogadásától számított 10 
munkanapon belül tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.”;

(4) A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A meghozott ad hoc intézkedésekről a Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.”;

(5) A 13. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az uniós támogatás elvben nem használható fel a kedvezményezett 
országokban adók, vámok vagy más díjak megfizetésére.”;

(6) A 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság értékelő jelentéseit tájékoztatás céljából megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Az eredményeket visszajelzésként figyelembe 
veszik a programtervezéskor és a forráselosztáskor.”;

(7) A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„17. cikk
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A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottság e rendelet alkalmazásának időtartamára felhatalmazást kap az 5. 

cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően a Bizottság arról 
egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 17a. és a 17b. cikk határozza 
meg.

17a. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az 5. cikkben említett felhatalmazást 

bármikor visszavonhatja.
(2) Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése 

érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, törekednie kell 
arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül 
tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás 
tárgyát képező felhatalmazást, valamint a visszavonás indokait.

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

17b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogások
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktussal szemben, az értesítés időpontjától számított kéthónapos 
határidőn belül.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett határidő leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, 
és az az abban megjelölt időpontban hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a fenti határidő letelte előtt is 
kihirdethető az Európai Unió Hivatalos Lapjában és hatályba is léphet, 
amennyiben az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem áll szándékában kifogást emelni.

(3) Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács az (1) bekezdésben 
említett határidőn belül kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény 
megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.”.
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2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 
hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök


