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A PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEK ALAKULÓ ÜLÉSEI1

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATNAK A PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEK ALAKULÓ 
ÜLÉSÉRE VONATKOZÓ CIKKEI

12. cikk
Az elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó képviselő

1. A 134. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint az elnök és az Elnökség 
megválasztása céljából tartott bármely más ülésen az elnök megválasztásáig a leköszönő elnök, 
illetve távollétében – a rangsor szerint – valamelyik leköszönő alelnök, illetve az alelnökök 
távollétében a leghosszabb ideje hivatalban lévő képviselő elnököl.

2. Amíg az elnöki feladatokat az (1) bekezdésnek megfelelően ideiglenesen ellátó 
képviselő elnököl, nem lehet olyan ügyeket megvitatni, amelyek tárgya nem az elnökválasztás 
vagy a mandátumok vizsgálata.

Az elnök 3. cikk (2) bekezdése második albekezdésében említett jogköreit az elnöki feladatokat 
az (1) bekezdésnek megfelelően ideiglenesen ellátó képviselő gyakorolja. Az ő irányítása alatt a 
mandátumok vizsgálatával kapcsolatosan felmerülő minden más ügyet a mandátumvizsgáló-
bizottsághoz utalják.

13. cikk
Jelölés és általános rendelkezések

1. Az elnököt, az alelnököket és a quaestorokat a 169. cikk rendelkezései szerint titkos 
szavazással választják. A jelöléshez szükséges a jelöltek beleegyezése. A jelöléshez vagy egy 
képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő támogatása szükséges. Ha a jelölések száma 
nem haladja meg a betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek közfelkiáltással is megválaszthatók.

2. Az elnök, az alelnökök és a quaestorok megválasztása során tekintettel kell lenni a 
tagállamok és a politikai nézetek méltányos képviseletére.

14. cikk
Az Elnök megválasztása – a nyitóbeszéd

1. Először az elnököt választják meg. A jelöléseket a szavazás valamennyi fordulója előtt 
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az elnöki feladatokat a 12. cikknek megfelelően ideiglenesen ellátó képviselőnek adják át, aki 
ezeket kihirdeti a Parlamentben. Ha három fordulót követően egy jelölt sem nyerte el a leadott 
szavazatok abszolút többségét, a negyedik fordulóban az a két képviselő szerepel, akik a 
harmadik fordulóban a legtöbb szavazatot kapták; szavazategyenlőség esetén az idősebb jelöltet 
nyilvánítják megválasztottnak.

2. Amint az elnököt megválasztották, az elnöki feladatokat a 12. cikknek megfelelően 
ideiglenesen ellátó képviselő átadja neki az elnökséget. Kizárólag a megválasztott elnök tarthat 
nyitóbeszédet.

164. cikk
Szavazati jog

A szavazati jog személyes jog.

A képviselők egyénileg és személyesen szavaznak.

E cikk megsértése a 153. cikk (1) bekezdésében említett súlyos rendzavarásnak minősül, amely 
az ott említett jogkövetkezményeket vonja maga után.

168. cikk
Elektronikus szavazás

1. Az elnök bármikor határozhat úgy, hogy a 165., 167. és 169. cikkben jelölt szavazást az 
elektronikus szavazatszámláló rendszer segítségével tartják meg.
Ha az elektronikus szavazatszámláló rendszer műszaki okok miatt nem használható, a szavazást 
a 165. cikk, a 167. cikk (2) bekezdése, illetve a 169. cikk alapján tartják meg.
Az elektronikus szavazatszámláló rendszer használatára vonatkozó műszaki előírásokat az 
Elnökség határozza meg.

2. Elektronikus szavazás esetén kizárólag a szavazás számszerű eredményét jegyzik fel.
Ha azonban a 167. cikk (1) bekezdésével összhangban név szerinti szavazást kértek, a 
szavazatokat az ülés jegyzőkönyvébe képviselőcsoportonként, a képviselők nevének 
betűrendjében jegyzik fel.

3. Ha a jelen levő képviselők többsége kéri, a 167. cikk (2) bekezdésével összhangban név 
szerinti szavazást tartanak. E cikk (1) bekezdésében említett rendszer alkalmazható a többség 
fennállásának megállapítására.

169. cikk
Titkos szavazás

1. Kinevezések esetén titkos szavazást tartanak, a 13. cikk (1) bekezdésének, 186. cikk (1) 
bekezdésének, és a 191. cikk (2) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

A leadott szavazatok számának megállapításakor csak a jelölt képviselők nevét tartalmazó 
szavazólapokat veszik figyelembe.

2. Titkos szavazás tartható a parlamenti képviselők legalább egyötödének kérelmére is. Az 
ilyen kérelmet a szavazás megkezdése előtt kell benyújtani.



Ha a szavazást megelőzően a parlamenti képviselők legalább egyötöde titkos szavazásra 
irányuló kérelmet terjeszt elő, úgy a Parlament köteles ilyen szavazással eljárni.

3. A titkos szavazásra irányuló kérelem elsőbbséget élvez a név szerinti szavazásra való 
kérelemmel szemben.

4. A titkos szavazás során leadott szavazatot kettő–nyolc, sorsolással kiválasztott képviselő 
számolja meg, kivéve, ha elektronikus szavazásra kerül sor.

Az (1) bekezdés szerinti szavazás esetén a jelöltek a szavazatszámlálásban nem vehetnek részt.

A titkos szavazásban részt vevő képviselők nevét azon ülés jegyzőkönyvébe jegyzik fel, amelyen a 
titkos szavazást tartották.

198. cikk
A Parlamentközi küldöttség létrehozása és feladatköre

1. Az Elnökök Értekezletének javaslata alapján a Parlament állandó parlamentközi 
küldöttségeket hoz létre, és feladataik figyelembevételével határoz jellegükről és tagjaik 
számáról. A tagokat a Parlament újraválasztását követő első vagy második ülésen, egy 
parlamenti ciklusra választják meg.

2. A küldöttség tagjait az után választják meg, hogy a jelöléseket a képviselőcsoportok és a 
független képviselők benyújtották az Elnökök Értekezletéhez. Az Elnökök Értekezlete a 
tagállamok és a politikai nézetek lehető legméltányosabb képviseletét biztosító javaslatokat 
nyújt be a Parlamentnek. A 186. cikk (2), (3), (5), és (6) bekezdését kell alkalmazni.

3. A küldöttségek elnökségeit a 191. cikk szerint az állandó bizottságokra megállapított 
eljárásnak megfelelően alakítják ki. 

4. Az egyes küldöttségek általános hatáskörét a Parlament határozza meg. A Parlament e 
hatásköröket bármikor kiterjesztheti vagy korlátozhatja. 

5. A küldöttségek munkájának lehetővé tételéhez szükséges végrehajtó rendelkezéseket a 
Küldöttségi Elnökök Értekezlete javaslata alapján az Elnökök Értekezlete fogadja el. 

6. A küldöttség elnöke a küldöttség tevékenységéről a kül- és biztonságpolitikai ügyekben 
illetékes bizottságnak jelentést nyújt be. 

7. A küldöttség elnöke számára lehetőséget kell biztosítani a bizottságban való 
felszólalásra, ha olyan pont van napirenden, amely a küldöttség hatáskörébe tartozó területet 
érint. Ugyanez vonatkozik a küldöttség ülésein e bizottság elnökére vagy előadójára.



200. cikk
Parlamenti vegyes bizottságok

1. Az Európai Parlament parlamenti vegyes bizottságokat hozhat létre a Közösséggel 
társult államok vagy olyan államok parlamentjeivel, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások már 
megkezdődtek.

Az ilyen bizottságok a résztvevő parlamentek részére ajánlásokat fogalmazhatnak meg. Az 
Európai Parlament esetében ezeket az ajánlásokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely a 
teendőkről szóló javaslatokat terjeszt elő.

2. A különböző parlamenti vegyes bizottságok általános feladatkörét az Európai Parlament 
és a harmadik országokkal kötött megállapodások határozzák meg.

3. A parlamenti vegyes bizottságokra a kérdéses megállapodásban megállapított eljárások 
vonatkoznak. Az ilyen eljárások az Európai Parlament küldöttsége és az érintett parlament 
küldöttsége közötti egyenlőség elvén alapulnak.

4. A parlamenti vegyes bizottságok eljárási szabályzatukat maguk alkotják meg, és az 
Európai Parlament és az érintett parlament elnökségéhez nyújtják be jóváhagyás végett.

5. Az Európai Parlament parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttsége tagjainak 
megválasztása, és e küldöttségek elnökségének megalakítása a parlamentközi küldöttségek 
részére megállapított eljárás szerint történik.



I. MELLÉKLET

A 9. cikk (1) bekezdésének alkalmazását szabályozó rendelkezések – Átláthatóság és a 
képviselők pénzügyi érdekeltségei

1. cikk
1. A vita tárgyában pénzügyileg közvetlenül érdekelt képviselő a Parlament vagy valamely 
szerve előtti felszólalását megelőzően, illetve ha előadónak javasolják, ezen érdekeltségét az 
ülésen szóban közli.

2. Mielőtt egy képviselőt a 13., 191., vagy 198. cikk (2) bekezdése szerint érvényesen a 
Parlament, illetve annak valamely szerve tisztségviselőjének jelölnek, illetve mielőtt a 68., 
illetve a 198. cikk (2) bekezdése szerint hivatalos küldöttségben vesz részt, a 2. cikkben 
megállapított nyilatkozatot előírásszerűen ki kell töltenie.

2. cikk
A quaestorok nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza valamennyi képviselő részletes, 
személyes nyilatkozatát

a) a foglalkozásáról és bármely más, általa díjazás ellenében betöltött tisztségről, illetve végzett
tevékenységről,

b) minden olyan fizetésről, amelyet a képviselő egy másik parlamentben betöltött képviselői 
megbízatásért kap,

c) bármely pénzbeli, személyes vagy természetbeni juttatásról, amelyet a képviselő a Parlament 
által biztosított juttatáson felül politikai tevékenységéért harmadik féltől kap, akinek kilétét 
közölnie kell.

A képviselők feladataik ellátása során tartózkodnak bármely ajándék vagy juttatás elfogadásától.

A képviselők a nyilvántartásban szereplő nyilatkozatokat személyes felelősségre teszik, és 
évente megújítják.

Az Elnökség időszakonként listát készíthet a nyilvántartás kötelező tartalmáról.

Ha a képviselő a megfelelő felhívást követően nem tesz eleget az a) és b) pont szerinti 
nyilatkozattételi kötelezettségének, az elnök ismételten felhívja a nyilatkozat két hónapon belüli 
benyújtására. Ha a képviselő a nyilatkozatot határidőn belül nem nyújtja be, nevét a jogsértés 
megjelölésével együtt, a határidő lejártát követő minden egyes ülés első napjának 
jegyzőkönyvében közzéteszik. Ha a képviselő a jogsértés közzététele után továbbra is 
megtagadja a nyilatkozat benyújtását, az Elnök a 153. cikknek megfelelően intézkedik az 
érintett képviselő felfüggesztéséről.

A képviselői csoportosulásoknak – mind a képviselőcsoportok közötti csoportosulásoknak, mind 
a képviselők egyéb, nem hivatalos csoportosulásainak – a vezetői kötelesek nyilatkozni minden 
pénzbeli vagy természetbeni juttatásról (pl. titkári segítség), amely – ha azt a képviselőnek 
magánszemélyként ajánlják fel – e cikk alapján nyilatkozattételi kötelezettség tárgyát képezné.

Az ilyen csoportosulások számára a külső támogatásokról szóló nyilatkozatokra vonatkozó 



részletes szabályok kidolgozása és a nyilvántartás vezetése a quaestorok hatáskörébe tartozik.


