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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 Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 
2001/822/EK határozat módosítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0061),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0054/2012),

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

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

Az EUMSZ 355. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Tanács az érintett tagállam 
kezdeményezésére, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően és egyhangú határozattal 
módosíthatja valamely, az (1) és (2) bekezdésben felsorolt dán, francia vagy holland ország 
vagy terület Unióval kapcsolatos jogállását. 

2010. június 30-i levelében a Francia Köztársaság arra kérte az Európai Tanácsot, hogy 
hozzon ilyen határozatot a Saint-Barthélemy francia sziget tekintetében, hogy ez utóbbi 
legkülső régió helyett az Európai Unióhoz társult tengerentúli ország és terület legyen. 

2010. október 29-én az Európai Tanács elfogadta a Saint-Barthélemy francia közösség 
státuszát 2012. január 1-től módosító 2010/718/EU határozatot. 

Tehát az Európai Tanács ezen határozatának gyakorlatba ültetése érdekében kell a Tanácsnak 
az EUMSZ 203. cikke értelmében, a Bizottság kezdeményezésére és a Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően egyhangúlag módosítania a tengerentúli országoknak és területeknek az 
Európai Unióhoz való társulásáról szóló határozatát. 

Következésképpen javasoljuk a 2001/822/EK tanácsi határozat I.A. mellékletének 
kiegészítését a Saint-Barthélemy szigetet a tengerentúli területek és országok listájához 
hozzáadó új ponttal. 

Az előadó úgy véli, hogy ez a státuszmódosítás megfelel a Saint-Barthélemy terület 
igényeinek és sajátosságainak, anélkül, hogy sértené az Unió érdekeit. Ezért az előadó a 
Bizottság javaslatának jóváhagyását ajánlja. 

Ekképpen Saint-Barthélemy lesz az Európai Unióhoz társult 26. tengerentúli ország/terület. A 
tengerentúli ország/terület státuszba kerüléssel Saint-Barthélemy új, kölcsönös és fenntartható 
partnerséget alakít ki az Európai Unióval, e partnerség pedig úgy felel meg sajátos 
körülményeinek, hogy közben az európai családhoz tartozást sem kérdőjelezi meg. Saint 
Barthélemy gyakorlatilag megtartja pénznemként az eurót, polgárai pedig európai polgárok 
maradnak. Vagyis az Európai Unióhoz fűződő kötelékek megmaradnak. 

Ez a státuszváltozás lehetővé teszi, hogy Saint-Barthélemy megerősítse kapcsolatait a 
regionális szereplőkkel, konkrétan a tengerentúli országokkal és területekkel, az AKCS-
országokkal és a Karib-térség legkülső régióival, hozzájárulva ezáltal az európai modell és 
értékek még jobb terjesztéséhez.


