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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

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0085),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és
322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. 
cikkére, amelynek megfelelően a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C7–
0086/2010), 

– tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által az eljárási 
szabályzat 51. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére 
(A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
meghatározza azokat a költségvetési 
alapelveket és pénzügyi szabályokat, 
amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban 

(1) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a költségvetési rendelet) 
meghatározza azokat a költségvetési 
alapelveket és pénzügyi szabályokat, 
amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban 
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tiszteletben kell tartani. A költségvetési 
rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni 
Szerződés által bevezetett módosítások
figyelembevétele érdekében módosítani 
szükséges.

tiszteletben kell tartani. A költségvetési 
rendelet egyes rendelkezéseit az Európai 
Külügyi Szolgálat létrehozásának
figyelembevétele érdekében módosítani 
szükséges.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az 
Európai Külügyi Szolgálatot (a 
továbbiakban: EKSZ). Az Európai Tanács 
2009. október 29–30-i következtetései 
szerint az EKSZ egyedülálló jellegű 
szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet 
alkalmazásában intézményként kell 
kezelni.

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az 
Európai Külügyi Szolgálatot (a 
továbbiakban: EKSZ). A Tanácsnak az 
Európai Külügyi Szolgálat szervezetének 
és működésének megállapításáról szóló 
2010/.../EU határozata szerint az EKSZ 
sui generis jellegű szolgálat, amelyet a 
költségvetési rendelet alkalmazásában 
intézményként kell kezelni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési 
rendelet alkalmazásában intézményként 
kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re 
vonatkozó szakaszában megszavazott 
előirányzatok végrehajtásáért az Európai 
Parlamentnek kell felmentést adnia az 
EKSZ számára. Az Európai Parlamentnek 
továbbra is meg kell adnia a felmentést a 
Bizottságnak a költségvetés Bizottságra 
vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, 

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési 
rendelet alkalmazásában intézményként 
kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re 
vonatkozó szakaszában megszavazott 
előirányzatok végrehajtásáért az Európai 
Parlamentnek kell felmentést adnia az 
EKSZ számára. Az Európai Parlamentnek 
továbbra is meg kell adnia a felmentést a 
Bizottságnak a költségvetés Bizottságra 
vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, 
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ideértve azokat az operatív előirányzatokat 
is, amelyeket a Bizottság átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjeként eljáró uniós 
küldöttségvezetők hajtanak végre.

ideértve azokat az operatív előirányzatokat 
is, amelyeket a Bizottság átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjeként eljáró uniós 
küldöttségvezetők hajtanak végre. Az ezen 
struktúra természetéből fakadó 
összetettség jól kidolgozott intézkedéseket 
követel meg a nyomon követhetőség és a 
költségvetési és pénzügyi 
elszámoltathatóság érdekében.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, 
hogy a bizottsági küldöttségek uniós 
küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. 
Hatékony igazgatásuk érdekében a 
küldöttségek közös költségeit finanszírozó 
igazgatási és támogatási kiadásokat 
egyetlen támogató szolgálatnak kell 
végrehajtania. Ezért a költségvetési 
rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő 
– részletes szabályok lehetőségét kell 
tartalmaznia annak érdekében, hogy 
elősegítse a költségvetés EKSZ-re és 
Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt, az 
uniós küldöttségek működési 
előirányzatainak végrehajtását.

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, 
hogy a bizottsági küldöttségek uniós 
küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. 
Hatékony igazgatásuk érdekében a 
küldöttségek közös költségeit finanszírozó 
igazgatási és támogatási kiadásokat 
egyetlen támogató szolgálatnak kell 
végrehajtania. 

Or. en
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Módosítás 5 (tárgytalan, ha a 4. módosítást elfogadják)

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, 
hogy a bizottsági küldöttségek uniós 
küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. 
Hatékony igazgatásuk érdekében a 
küldöttségek közös költségeit finanszírozó 
igazgatási és támogatási kiadásokat 
egyetlen támogató szolgálatnak kell 
végrehajtania. Ezért a költségvetési 
rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő 
– részletes szabályok lehetőségét kell 
tartalmaznia annak érdekében, hogy 
elősegítse a költségvetés EKSZ-re és 
Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt, az 
uniós küldöttségek működési 
előirányzatainak végrehajtását.

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, 
hogy a bizottsági küldöttségek uniós 
küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. 
Hatékony igazgatásuk érdekében a 
küldöttségek közös költségeit finanszírozó
igazgatási és támogatási kiadásokat 
egyetlen támogató szolgálatnak kell 
végrehajtania. A költségvetési rendeletnek 
ezért tartalmaznia kell – a Bizottsággal 
egyeztetendő – részletes szabályok 
lehetőségét annak érdekében, hogy 
elősegítse az uniós küldöttségek igazgatási
előirányzatainak végrehajtását. Erről az 
Európai Parlamentet tájékoztatni kell. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke alapján az Európai 
Parlament bármikor visszavonhatja az 
ezzel járó felhatalmazást. Értelemszerűen 
ugyanez a szabály vonatkozik a működési 
kiadásokra.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Szükséges biztosítani az uniós 
küldöttségek működésének folytonosságát, 
és különösen a külső segély küldöttségek 
általi igazgatásának folytonosságát és 
hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell 
hatalmazni, hogy átruházza az operatív 
kiadások költségvetési végrehajtásával 
kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint 
különálló intézményhez tartozó uniós 

(5) Szükséges biztosítani az uniós 
küldöttségek működésének folytonosságát, 
és különösen a külső segély küldöttségek 
általi igazgatásának folytonosságát és 
hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell 
hatalmazni, hogy átruházza az operatív 
kiadások költségvetési végrehajtásával 
kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint 
különálló intézményhez tartozó uniós 
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küldöttségvezetőkre. Továbbá, amennyiben 
a Bizottság a költségvetést közvetlen 
centralizált irányítással hajtja végre, 
lehetővé kell tenni számára, hogy ezt az 
uniós küldöttségvezetőknek történő
átruházott felhatalmazás révén is 
megtegye. A belső igazgatási és 
kontrollrendszerek meghatározásáért 
továbbra is a Bizottság felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselőjének 
kell felelnie, míg a belső igazgatási és 
kontrollrendszerek megfelelő kialakításáért 
és működtetéséért, valamint a források és a 
küldöttségeiken belüli műveletek 
igazgatásáért az uniós 
küldöttségvezetőknek kell felelniük; ezzel 
kapcsolatban évente kétszer kell jelentést 
tenniük. 

küldöttségvezetőkre. Továbbá, amennyiben 
a Bizottság a költségvetést közvetlen 
centralizált irányítással hajtja végre, 
lehetővé kell tenni számára, hogy ezt az 
uniós küldöttségvezetőkre átruházott 
felhatalmazás révén is megtegye. A belső 
igazgatási és kontrollrendszerek 
meghatározásáért továbbra is a Bizottság 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjének kell felelnie, míg a belső 
igazgatási és kontrollrendszerek megfelelő 
kialakításáért és működtetéséért, valamint a 
források és a küldöttségeiken belüli 
műveletek igazgatásáért az uniós 
küldöttségvezetőknek kell felelniük; ezzel 
kapcsolatban évente kétszer kell jelentést 
tenniük. Ennek a felhatalmazásnak 
bármikor visszavonhatónak kell lennie, a 
Bizottságra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A költségvetés teljes bizottsági 
szakaszáért – ideértve az uniós 
küldöttségvezetőknek továbbadott 
előirányzatokhoz kapcsolódó számviteli 
műveleteket is – továbbra is a Bizottság 
számvitelért felelős tisztviselője felel.
Ezért pontosítani kell, hogy a feladatok 
bármilyen átfedésének elkerülése 
érdekében az EKSZ számvitelért felelős 
tisztviselőjének feladatai kizárólag a 
költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszát 
érintik.

(8) A költségvetés teljes bizottsági 
szakaszáért, valamint az EKSZ-re 
vonatkozó szakaszáért továbbra is a 
Bizottság számvitelért felelős tisztviselője 
felel

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Minden évben megbízhatósági 
nyilatkozatot kell készíteni az Európai 
Parlament számára az Unió 
küldöttségeinek belső irányítási és 
ellenőrzési rendszereiről, ezáltal biztosítva 
az Európai Unió költségvetése 
végrehajtásának demokratikus 
ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az Európai Fejlesztési Alap az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni 
államokkal folytatott fejlesztési 
együttműködés elősegítését 
szolgáló/célzó/-re irányuló legfontosabb 
uniós pénzügyi eszközként az Európai 
Unió általános költségvetése és az 
általános költségvetési rendelet hatálya 
alá tartozik. 

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 1. cikk második albekezdésében a 
szöveg „a Gazdasági és Szociális 
Bizottság” kifejezés előtt „az Európai 
Külügyi Szolgálat” kifejezéssel egészül ki.

(1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„1. cikk
1. E rendelet meghatározza az Európai 
Unió általános költségvetésének („a 
költségvetés”) megállapítására és 
végrehajtására, valamint az elszámolások 
bemutatására és ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat.
2. E rendelet alkalmazásában az Európai 
Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, 
az Európai Bizottság, az Európai Unió 
Bírósága és az Európai Számvevőszék az 
Unió intézményeinek tekintendők. Az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 
a Régiók Bizottsága, az európai 
ombudsman, az európai adatvédelmi 
biztos és az Európai Külügyi Szolgálat 
(EKSZ) az Unió intézményeinek 
tekintendők. 
E rendelet alkalmazásában az Európai 
Központi Bank nem tekintendő uniós 
intézménynek.
3. E rendelet alkalmazásában »a 
Közösségekre«, illetve »az Unióra« 
történő valamennyi hivatkozást az 
Európai Unióra és az Európai 
Atomenergia-közösségre történő 
hivatkozásként kell érteni.”.

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 28. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

„Bármely, a jogalkotó hatóságnak a 
Bizottság, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője vagy a 
tagállamok által benyújtott olyan 
javaslathoz vagy kezdeményezéshez, 
amely hatással lehet a költségvetésre, 
beleértve az álláshelyek számában történő 
változásokat, pénzügyi kimutatást és az e 
rendelet 27. cikkének (4) bekezdésében 
előírt értékelést kell mellékelni.”.

(2) A 28. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

„Bármely, a jogalkotó hatóságnak a 
Bizottság vagy a tagállamok által 
benyújtott olyan javaslathoz vagy 
kezdeményezéshez, amely hatással lehet a 
költségvetésre, beleértve az álláshelyek 
számában történő változásokat, pénzügyi 
kimutatást és az e rendelet 27. cikkének (4) 
bekezdésében előírt értékelést kell 
mellékelni.”.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 30. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

„A Bizottság megfelelő módon 
rendelkezésre bocsátja az általa kezelt 
költségvetésből származó források 
kedvezményezettjeire vonatkozó 
információkat, amennyiben a költségvetés 
végrehajtása az 53a. cikk szerint
centralizált alapon történik, más igazgatási 

(3) A 30. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

„A Bizottság megfelelő módon 
rendelkezésre bocsátja a költségvetésből 
származó pénzeszközök 
kedvezményezettjeire vonatkozóan általa 
birtokolt információkat, amennyiben a 
költségvetés végrehajtása centralizált 
alapon közvetlenül a Bizottság osztályai 
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módok esetében pedig a finanszírozás 
kedvezményezettjeire vonatkozó azon 
információkat, amelyeket a költségvetés 
lebonyolításának feladataival megbízott 
jogalanyoktól kapott.”.

által vagy az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelően az Unió 
küldöttségei által történik, más igazgatási 
módok esetében pedig a finanszírozás 
kedvezményezettjeire vonatkozó azon 
információkat, amelyeket a költségvetés 
lebonyolításának feladataival megbízott 
jogalanyoktól kapott.”

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 31. cikk első bekezdésében a szöveg 
„a Gazdasági és Szociális Bizottság”
kifejezés előtt „az Európai Külügyi 
Szolgálat” kifejezéssel egészül ki.

(4) A 31. cikk első bekezdésében a szöveg 
„a Tanács” kifejezés előtt „az Európai 
Tanács” kifejezéssel, a „megtervezik a 
bevételeiket” kifejezés előtt az „és az 
Európai Külügyi Szolgálat” kifejezéssel 
egészül ki.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
1605/2002/EK, Euratom rendelet
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 41. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2a. cikk Az Európai Fejlesztési 
Alapokhoz tartozó összes bevétel és kiadás 
külön költségvetési tétel alá fog tartozni a 
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Bizottságra vonatkozó szakaszban.”

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 b pont (új)
1605/2002/EK, Euratom rendelet
46 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 46. cikk (1) bekezdésének 3a. 
pontja a következő albekezdésekkel 
egészül ki:
„A költségvetés EKSZ-re vonatkozó 
szakaszának létszámterve minden 
besorolási kategória minden fokozata 
számára meghatározza az álláshelyek 
számát, valamint az állandó és ideiglenes 
álláshelyek számát, beleértve a 
költségvetési előirányzatok keretei között 
engedélyezett szerződéses és helyi 
alkalmazottakat. 
A létszámterv besorolási fokozatok és 
kategóriák szerint kimutatja az 
álláshelyek számának bármilyen 
növekedését vagy csökkenését az EKSZ 
központi igazgatásán és az Unió 
küldöttségeinek egészében, az előző évet 
véve alapul.
A létszámtervnek tartalmaznia kell – a 
pénzügyi évre engedélyezett álláshelyek 
száma mellett – az előző évre 
engedélyezett álláshelyek számát is, 
valamint a tagállamokból, a Tanácstól és 
a Bizottságtól kihelyezett diplomaták által 
betöltött álláshelyek számát. 
A költségvetési hatóságot tájékoztatni kell 
az összes fokozaton és kategóriában, 
valamint az Unió összes küldöttségében és 
az EKSZ központi igazgatásán meglévő 
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álláshelyek számáról.  Ezt az információt 
a költségvetés EKSZ-ről szóló szakaszához 
készített létszámterv mellékleteként kell 
közölni. 

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 c pont (új)
1605/2002/EK, Euratom rendelet
46 cikk – 1 bekezdés – 6 és 7 pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A 46. cikk a következő pontokkal 
egészül ki:
„(6) az egyes költségvetési sorokban 
minden egyes különmegbízott, különleges 
képviselő, misszióvezető vagy más hasonló 
tisztségviselő tevékenységéhez szükséges 
költségek;
(7) a költségvetés mellékleteként az EKSZ 
teljes igazgatási kiadásai az előző évben, 
küldöttségek szerint és az EKSZ központi 
igazgatásán.”

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 50. cikk első bekezdése a következő 
mondattal egészül ki:
„A Bizottsággal azonban részletes 
szabályokról lehet megállapodni annak 

törölve
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érdekében, hogy elősegítsék az uniós 
küldöttségek a költségvetés EKSZ-re és 
Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt 
működési előirányzatainak 
végrehajtását.”.

Or. en

Módosítás 18 (tárgytalan, ha a 17. módosítást elfogadják)

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 50. cikk első bekezdése a következő 
mondattal egészül ki:

„A Bizottsággal azonban részletes 
szabályokról lehet megállapodni 
annak érdekében, hogy elősegítsék 
az uniós küldöttségek a 
költségvetés EKSZ-re és Tanácsra 
vonatkozó szakaszába bevitt 
működési előirányzatainak 
végrehajtását.”.

(5) Az 50. cikk első bekezdése a következő 
mondatokkal egészül ki:

„A Bizottsággal azonban részletes 
szabályokról lehet megállapodni 
annak érdekében, hogy elősegítsék 
az uniós küldöttségek a 
költségvetés EKSZ-re és Tanácsra 
vonatkozó szakaszába bevitt 
igazgatási előirányzatainak 
végrehajtását az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően.
E szabályoknak semmiben nem 
szabad eltérniük e rendelet 
rendelkezéseitől. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
bármikor úgy határozhat, hogy a 
felhatalmazást visszavonja.”

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 51. cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:

„A Bizottság azonban a saját 
szakaszának előirányzatait érintő 
költségvetési végrehajtási hatásköreit 
átruházhatja az uniós 
küldöttségvezetőkre. Amennyiben az 
uniós küldöttségvezetők a Bizottság 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjeként járnak el, a 
költségvetés végrehajtására 
vonatkozó bizottsági szabályokat 
alkalmazzák, valamint ugyanazok a 
feladatok, kötelezettségek és 
elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, 
mint a Bizottság összes többi, 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjére.
A második bekezdés alkalmazásában 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője meghozza az uniós 
küldöttségek és a bizottsági 
szervezeti egységek közötti 
együttműködéséhez szükséges 
intézkedéseket.”.

(6) Az 51. cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:

„A Bizottság azonban a saját 
szakaszának működési előirányzatait 
érintő költségvetési végrehajtási 
hatásköreit átruházhatja az uniós 
küldöttségvezetőkre. Amennyiben az 
uniós küldöttségvezetők a Bizottság 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjeként járnak el, a 
költségvetés végrehajtására 
vonatkozó bizottsági szabályokat 
alkalmazzák, valamint ugyanazok a 
feladatok, kötelezettségek és 
elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, 
mint a Bizottság összes többi, 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjére.

A Bizottság a saját szabályaival 
összhangban visszahívhatja a 
küldöttséget.
A második bekezdés alkalmazásában 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője meghozza az uniós 
küldöttségek és a bizottsági szervezeti 
egységek közötti együttműködéséhez 
szükséges intézkedéseket.”.

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
59 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 59. cikk a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelően az uniós 
küldöttségvezetők átruházott felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőként járnak el, úgy a Bizottságot 
tekintik saját intézményüknek, ha 
engedélyezésre jogosult tisztviselőként 
ellátott feladataik ezt szükségessé teszik.”.

(8) Az 59. cikk a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelően az uniós 
küldöttségvezetők átruházott felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőként járnak el, úgy a Bizottság 
hatásköre alá esnek, amely felelős az 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselők 
feladatainak és felelősségi körének 
meghatározásáért, gyakorlásáért, 
irányításáért és jóváhagyásáért.”

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 a pont (új)
1605/2002/EK, Euratom rendelet
60 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 60. cikk (7) bekezdése második 
albekezdésének vége a következő 
mondattal egészül ki:
„Az éves tevékenységi jelentést is a 
költségvetési hatóság rendelkezésére kell 
bocsátani.”

Or. en
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
60 a cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 2. szakasz a következő 60a. cikkel 
egészül ki:
„60a. cikk

(1) Amennyiben az uniós 
küldöttségvezetők az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelően átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőként járnak el, a források 
megfelelő felhasználása vonatkozásában 
szorosan együttműködnek a Bizottsággal 
annak érdekében, hogy biztosítsák 
különösen a pénzügyi műveletek 
jogszerűségét és szabályszerűségét, a 
források igazgatása során a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartását, valamint az Unió
pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét. 

Ennek érdekében meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, hogy a rájuk átruházott 
költségvetés végrehajtásának 
vonatkozásában megelőzzenek minden, a 
Bizottság felelősségét esetlegesen 
veszélyeztető helyzetet, valamint minden 
olyan érdek- vagy prioritásellentétet, amely 
hatással van a rájuk átruházott 
pénzgazdálkodási feladatok végrehajtására. 
Amennyiben a második albekezdésben 
említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, 
az uniós küldöttségvezetők erről 
haladéktalanul tájékoztatják az illetékes 
bizottsági szervezeti egységet, valamint az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét.

(9) A 2. szakasz a következő 60a. cikkel 
egészül ki:
„60a. cikk

(1) Amennyiben az uniós 
küldöttségvezetők az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelően átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőként járnak el, a források 
megfelelő felhasználása vonatkozásában 
szorosan együttműködnek a Bizottsággal 
annak érdekében, hogy biztosítsák 
különösen a pénzügyi műveletek 
jogszerűségét és szabályszerűségét, a 
források igazgatása során a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartását, valamint az Unió 
pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét. 

Ennek érdekében meghozzák a szükséges 
intézkedéseket, hogy a rájuk átruházott 
költségvetés végrehajtásának 
vonatkozásában megelőzzenek minden, a 
Bizottság felelősségét esetlegesen 
veszélyeztető helyzetet, valamint minden 
olyan prioritásellentétet, amely hatással 
lehet a rájuk átruházott pénzgazdálkodási 
feladatok végrehajtására. 
Amennyiben a második albekezdésben 
említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, 
az uniós küldöttségvezetők erről 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottság és 
az EKSZ illetékes főigazgatóit. Az utóbbi 
megteszi a megfelelő lépéseket a helyzet 
orvoslására.

(2) Amennyiben egy uniós 
küldöttségvezető a 60. cikk (6) 
bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 
66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a 

(2) Amennyiben egy uniós 
küldöttségvezető a 60. cikk (6) 
bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 
66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a 
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pénzügyi szabálytalanságokat figyelő 
testülethez fordul. Bármely, az Unió 
érdekeit esetlegesen sértő jogellenes 
tevékenység, csalás vagy korrupció esetén 
tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok 
által kijelölt hatóságokat és szerveket.

pénzügyi szabálytalanságokat figyelő 
testülethez fordul. Bármely, az Unió 
érdekeit esetlegesen sértő jogellenes 
tevékenység, csalás vagy korrupció esetén 
tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok 
által kijelölt hatóságokat és szerveket.

(3) Az 51. cikk második bekezdésének 
megfelelően átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselőként 
eljáró uniós küldöttségvezetők évente 
kétszer tesznek jelentést felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselőjüknek, 
hogy ez utóbbi belefoglalhassa jelentésüket 
a 60. cikk (7) bekezdésében említett éves 
tevékenységi jelentésébe. Ez az uniós 
küldöttségvezetők által évente kétszer 
benyújtott jelentés információkat tartalmaz 
a küldöttségükön létrehozott belső 
igazgatási és kontrollrendszerek 
hatékonyságáról és eredményességéről, 
valamint a rájuk átruházott műveletek 
igazgatásáról.

(3) Az Unió küldöttségeinek az 51. cikk 
második bekezdésének megfelelően 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselőként 
eljáró vezetői évente jelentést tesznek a 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjüknek, éves tevékenységi 
jelentés formájában, értelemszerűen 
alkalmazva a 60. cikk (7) bekezdését, hogy 
ez utóbbi belefoglalhassa jelentésüket az
éves tevékenységi jelentésébe. A 
küldöttségek vezetőinek éves tevékenységi 
jelentései és a 66. cikk (3a) bekezdése 
szerinti igazoló nyilatkozatok 
mellékletként csatolandók a felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
éves jelentéséhez, amely a 60. cikk (7) 
bekezdésének megfelelően továbbítanak 
az Európai Parlamentnek.
A küldöttségek vezetői felkérésre jelentést 
tesznek költségvetési feladataik ellátásáról 
az Európai Parlament illetékes 
bizottságának. 
Ez az uniós küldöttségvezetők által 
benyújtott időközi éves jelentés 
információkat tartalmaz a küldöttségükön 
létrehozott belső igazgatási és 
kontrollrendszerek hatékonyságáról és 
eredményességéről, valamint a rájuk 
átruházott műveletek igazgatásáról.

(4) Az 51. cikk második bekezdésének 
megfelelően átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult uniós 
küldöttségvezetők a Bizottság 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjének bármely kérelmére 
válaszolnak.

(4) Az 51. cikk második bekezdésének 
megfelelően átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult uniós 
küldöttségvezetők a Bizottság 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőjének, illetve az Európai 
Parlament illetékes bizottságának bármely 
kérelmére válaszolnak.”

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 61. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Az EKSZ számvitelért felelős 
tisztviselőjének feladatai kizárólag a 
költségvetés EKSZ által végrehajtott, 
EKSZ-re vonatkozó szakaszát érintik.”.

törölve

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 a pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
66 cikk – 3 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 66. cikk a következőképpen 
módosul:

a) a cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(3a) Az uniós küldöttségvezetők számára 
történő átruházás esetén a felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
felel a létrehozandó belső igazgatási és 
kontrollrendszerek meghatározásáért, 
valamint e rendszerek hatékonyságáért és 
eredményességéért. A felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselő 
utasításainak megfelelően az uniós 
küldöttségvezetők felelnek e rendszerek 
megfelelő kialakításáért és működtetéséért, 

(11) A 66. cikk a következőképpen 
módosul:

a) a cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:

„(3a) Az uniós küldöttségvezetők számára 
történő átruházás esetén a felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
felel a létrehozandó belső igazgatási és 
kontrollrendszerek meghatározásáért, 
valamint e rendszerek hatékonyságáért és 
eredményességéért. A felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselő 
utasításainak megfelelően az uniós 
küldöttségvezetők felelnek e rendszerek 
megfelelő kialakításáért és működtetéséért, 
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valamint a felelősségük alá tartozó források 
és az uniós küldöttségen végrehajtott 
műveletek igazgatásáért.

valamint a felelősségük alá tartozó források 
és az uniós küldöttségen végrehajtott 
műveletek igazgatásáért. Hivatalba 
lépésük előtt specifikus képzéseken kell 
résztvenniük az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő feladataival és 
kötelezettségeivel, valamint a költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatban.

Az uniós küldöttségvezetők az e bekezdés 
első albekezdése szerinti feladatokról a 
60a. cikk (3) bekezdésének megfelelően 
tesznek jelentést.

Az uniós küldöttségvezetők az e bekezdés 
első albekezdése szerinti feladatokról a 
60a. cikk (3) bekezdésének megfelelően 
tesznek jelentést.

Az uniós küldöttségvezetők minden évben 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtanak be 
a küldöttségen kialakított belső igazgatási 
és kontrollrendszerekről a Bizottság 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselője számára annak érdekében, 
hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő 
elkészíthesse saját megbízhatósági 
nyilatkozatát.”.

Az uniós küldöttségvezetők minden évben 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtanak be 
a küldöttségen kialakított belső igazgatási 
és kontrollrendszerekről, valamint a rájuk 
átruházott műveletek igazgatásáról, és 
azok eredményéről a Bizottság 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselője számára annak érdekében, 
hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő 
elkészíthesse saját megbízhatósági 
nyilatkozatát. Ez, a küldöttségvezető éves 
tevékenységi jelentésével együtt 
mellékletként csatolandó a felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
éves tevékenységi jelentéséhez, amely 
továbbításra kerül az Európai 
Parlamenthez.”.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 b pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
66 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

„(5) Amennyiben az uniós 
küldöttségvezetők az 51. cikk második 

b) a cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

„(5) Amennyiben az uniós 
küldöttségvezetők az 51. cikk második 
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bekezdésének megfelelően átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőként járnak el, az e bekezdésben 
említett esetek vonatkozásában a Bizottság 
által az e cikk (4) bekezdése szerint 
létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat 
figyelő testület rendelkezik hatáskörrel.

bekezdésének megfelelően átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre jogosult 
tisztviselőként járnak el, az e bekezdésben 
említett esetek vonatkozásában a Bizottság 
által az e cikk (4) bekezdése szerint 
létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat 
figyelő testület rendelkezik hatáskörrel.

Ha a testület rendszerbeli problémákat 
észlel, úgy ajánlásokat tartalmazó jelentést 
küld az engedélyezésre jogosult 
tisztviselőnek, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének, 
valamint a Bizottság felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselőjének, 
feltéve hogy utóbbi nem az érintett 
személy, továbbá a belső ellenőrnek.

Ha a testület rendszerbeli problémákat 
észlel, úgy ajánlásokat tartalmazó jelentést 
küld az engedélyezésre jogosult 
tisztviselőnek, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének, 
valamint a Bizottság felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselőjének, 
feltéve hogy utóbbi nem az érintett 
személy, továbbá a Bizottság belső 
ellenőrének.

A testület véleménye alapján a Bizottság 
felkérheti az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy 
kinevező hatóságként eljárva 
kezdeményezzen eljárást a fegyelmi vagy 
anyagi felelősség megállapítására az 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselők ellen, 
amennyiben a szabálytalanságok a rájuk 
átruházott bizottsági hatásköröket érintik. 
Ilyen esetben a főképviselő a személyzeti 
szabályzattal összhangban meghozza a 
szükséges intézkedéseket.”.

A testület véleménye alapján a Bizottság 
felkéri az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy 
kinevező hatóságként eljárva 
kezdeményezzen eljárást a fegyelmi vagy 
anyagi felelősség megállapítására az 
átruházott felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult tisztviselők ellen, 
amennyiben a szabálytalanságok a rájuk 
átruházott bizottsági hatásköröket érintik. 
Ilyen esetben a főképviselő gondoskodik a 
fegyelmi eljárás végrehajtásáról és/vagy a 
kártérítés megfizettetéséről, a Bizottság 
ajánlásának megfelelően.
Kihelyezett alkalmazottak esetében ez 
értelemszerűen a tagállami 
hatóságokra/az adott tagállam 
hatóságaira is vonatkozik. A küldő 
tagállamot terheli minden, a felelősséget 
megállapító határozat utáni három éven 
belül be nem érkezett összeg terhe. 

Or. en
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 85. cikk a következő bekezdésekkel
egészül ki:

„Az EKSZ belső ellenőrzésének 
alkalmazásában az 51. cikk második 
bekezdésének megfelelően átruházott 
felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőként eljáró uniós 
küldöttségvezetők a rájuk átruházott 
pénzgazdálkodás vonatkozásában a 
Bizottság belső ellenőrének ellenőrzési 
hatásköre alá tartoznak.
A koherencia, az eredményesség és a 
költséghatékonyság érdekében a Bizottság 
belső ellenőre az EKSZ belső ellenőreként 
is eljár a költségvetés EKSZ-re vonatkozó 
szakaszának költségvetési végrehajtása 
tekintetében.”.

(12) A 85. cikk a következő bekezdéssel
egészül ki:

„A Bizottság belső ellenőrének ugyanaz –
az 1. cikkben említett – felelőssége az 
EKSZ-t illetően, mint a Bizottság 
szervezeti egységeinek esetében.”

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 a pont (új)
1605/2002/EK, Euratom rendelet
126 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 126. cikk (1) bekezdése a 
következő d) ponttal egészül ki:
„d) A tőke nagyságának változásáról 
készített kimutatás, amely részletesen 
tartalmazza az év során bekövetkezett 
növekedést és csökkenést minden olyan 
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nyugdíjrendszer esetében, amely szerepel 
az Európai Közösségek tisztviselőinek 
személyzeti szabályzatában és a 
Közösségek egyéb alkalmazottaira 
vonatkozó alkalmazási feltételekben.”

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 b pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
146 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A 146. cikk (3) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„3. Az 1. cikk (2) bekezdése szerinti uniós 
intézmények az Európai Parlament 
számára, annak kérésére, benyújtanak 
minden, a mentesítési eljárás adott 
pénzügyi évre történő szabályszerű 
alkalmazásához szükséges információt, az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 319. cikkével összhangban.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
165 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 165. cikk első mondata helyébe a 
következő szöveg lép:
„Az 53a. cikk értelmében a fellépések 
kedvezményezett harmadik országok vagy 

(14) A 165. cikk első mondata helyébe a 
következő szöveg lép:
A fellépések kedvezményezett harmadik 
országok vagy nemzetközi szervezetek 
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nemzetközi szervezetek általi végrehajtása 
a Bizottság részletes vizsgálatának 
tárgya.”.

általi véghezvitele a Bizottság részletes 
vizsgálatának tárgya.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
1605/2002/EK, Euratom rendelet
185 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 185. cikk (3) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A Bizottság belső ellenőre 
ugyanolyan hatáskört gyakorol az (1) 
bekezdésben említett szervek felett, mint a 
Bizottság szervezeti egységei, illetve az 
uniós küldöttségek tekintetében.”.

törölve

Or. en


