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7. PARLAMENTI CIKLUS (2009–2014)

2012. JANUÁR

A PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK ALAKULÓ ÜLÉSEI

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATNAK A PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK ALAKULÓ 
ÜLÉSÉRE VONATKOZÓ CIKKEI

12. cikk 
Ideiglenes elnök

(1) A 134. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint az elnök és az Elnökség 
megválasztása céljából tartott bármely más ülésnapon 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 elnöki feladatokat az (1) bekezdésnek megfelelően ideiglenesen ellátó képviselő a 3. cikk (2) 
bekezdésének második albekezdésében említett jogköröket gyakorolja. Az ő elnöklése alatt a 
mandátumok vizsgálatával kapcsolatosan felmerülő minden más ügyet a mandátumvizsgáló 
bizottsághoz utalnak.

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.

Ha egyetlen alelnök pótlása válik szükségessé, utódja – egyetlen jelölt esetén – közfelkiáltással 
is megválasztható. Az elnök mérlegelési jogkörrel bír annak eldöntését illetően, hogy a 
megválasztásra közfelkiáltással vagy titkos szavazással kerül-e sor. A megválasztott jelölt az 
általa felváltott alelnök rangsorban elfoglalt helyét foglalja el.

(2) Az elnök, az alelnökök és a quaestorok megválasztása során tekintettel kell lenni a 
tagállamok és a politikai nézetek méltányos képviseletére.
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14. cikk 
Az elnök megválasztása – a nyitóbeszéd

(1) Először az elnököt választják meg. A jelöléseket a szavazás valamennyi fordulója előtt 
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, a 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 
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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 a név szerinti szavazásra való kérelemmel szemben 
elsőbbséget élvez.

(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.

186. cikk 
Bizottságok összetétele

(1) A bizottságok és a vizsgálóbizottságok tagjait a képviselőcsoportok és a független 
képviselők jelöléseinek benyújtását követően választják meg. Az Elnökök Értekezlete a 
Parlamentnek javaslatokat nyújt be. A bizottságok összetétele – amennyire lehetséges – tükrözi 
a Parlament összetételét.

Ha egy képviselő képviselőcsoportot vált, a két és fél éves megbízatása fennmaradó részére
megtartja a parlamenti bizottságokban elfoglalt helyét. Ha azonban egy képviselő másik 
képviselőcsoportba való átülése sérti a politikai nézetek arányos képviseletét a bizottságban, az 
Elnökök Értekezlete az (1) bekezdés második mondatában megállapított eljárással összhangban 
új javaslatot nyújt be a bizottság összetételére vonatkozóan, melynek során köteles biztosítani az 
érintett képviselő egyéni jogait.

A bizottsági helyek képviselőcsoportok közötti elosztásának arányossága nem térhet el a 
legközelebbi megfelelő egész számtól. Ha egy képviselőcsoport úgy határoz, hogy nem tölti be 
egy bizottságban a neki járó helyeket, a szóban forgó helyek üresen maradnak, és a bizottság 
létszámát a megfelelő számmal csökkenteni kell. A képviselőcsoportok közötti helycserék nem 
megengedhetők.

(2) Az Elnökök Értekezlete javaslatához kizárólag olyan módosítás fogadható el, amelyet 
legalább negyven képviselő nyújtott be. A Parlament az ilyen módosításokról titkosan szavaz.

(3) A képviselők az Elnökök Értekezlete javaslata alapján, a (2) bekezdés szerinti esetleges 
módosításnak megfelelően tekintendők megválasztottnak.

(4) Ha egy képviselőcsoport elmulasztja a vizsgálóbizottságba az (1) bekezdés szerint 
történő jelölések benyújtását az Elnökök Értekezlete által kitűzött határidőn belül, az Elnökök 
Értekezlete csak a határidőn belül közölt jelöléseket nyújtja be a Parlamentnek.

(5) Az Elnökök Értekezlete ideiglenesen, a jelölendő személyek beleegyezésével és az (1) 
bekezdés figyelembevételével határozhat a bizottságban megüresedett helyek betöltéséről.

(6) Minden ilyen változtatás megerősítés céljából a következő ülésen a Parlament elé kerül.
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187. cikk 
Póttagok

(1) A képviselőcsoportok és a független képviselők az egyes bizottságokba az őket 
képviselő rendes tagok számával azonos számú állandó póttagot jelölhetnek. Az elnököt erről 
tájékoztatják. Az állandó póttagok jogosultak részt venni és felszólalni a bizottsági üléseken, 
illetve a rendes tag távollétében szavazati joggal rendelkeznek.

(2) Ezenfelül, a rendes tag távollétében és ha állandó póttagokat nem jelöltek, illetve az 
állandó póttagok távollétében, a bizottság rendes tagja gondoskodhat arról, hogy őt a 
képviselőcsoport egy másik tagja képviselje, aki szavazásra is jogosult. A póttag nevét a 
szavazás megkezdése előtt a bizottság elnökével közölni kell.

A (2) bekezdés értelemszerűen a független képviselőkre is alkalmazandó.

A (2) bekezdés utolsó mondatában megállapított előzetes bejelentést a vita lezárását, vagy azon 
napirendi pontról, illetve pontokról történő szavazás megkezdését megelőzően kell megtenni, 
amelyek tekintetében a rendes tagot a póttag helyettesíti.

 * * *

E cikk rendelkezései két, e szöveg által egyértelműen meghatározott elvet fogalmaznak meg:

– a képviselőcsoportnak nem lehet több állandó póttagja egy adott bizottságban, 
mint ahány rendes tagja van;

– kizárólag képviselőcsoportok jogosultak állandó póttagok jelölésére, azzal az egy 
feltétellel, hogy erről az elnököt értesítik.

Következésképpen:

– az állandó póttagok helyzete kizárólag az adott képviselőcsoportbeli tagságuktól 
függ;

– ha a képviselőcsoport rendes tagjainak száma egy bizottságban megváltozik, az 
azon bizottságba jelölhető állandó póttagok legmagasabb száma is ennek 
megfelelően változik;

– ha egy képviselő képviselőcsoportot vált, eredeti képviselőcsoportbeli tagságából 
eredő állandó póttagságát nem tarthatja meg;

– a bizottság tagja semmilyen körülmények között sem helyettesítheti póttagként 
más képviselőcsoporthoz tartozó tagtársát.

190. cikk
Az albizottságok

(1) Bármely állandó vagy különbizottság, munkája érdekében, az Elnökök Értekezletének 
előzetes hozzájárulásával, kijelölhet egy vagy több albizottságot, amelyeknek ezzel egyidejűleg 
– a 186. cikkel összhangban – megállapítja összetételét és illetékességi körét is. Az 
albizottságok az őket létrehozó felállító bizottságnak tesznek jelentést.
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(2) Az albizottságok eljárása megegyezik a bizottságokéval.

(3) A póttagok az albizottsági üléseken ugyanolyan feltételek mellett vehetnek részt, mint a 
bizottsági üléseken.

(4) E rendelkezések alkalmazása során meg kell őrizni az albizottság és a létrehozó bizottság 
közötti kölcsönös függőséget. E célból az albizottság összes rendes tagját a főbizottság tagjai 
közül választják.

191. cikk 
A bizottságok elnökségei

(1) A bizottsági tagok 186. cikk alapján történő megválasztását követő első bizottsági ülésen 
a bizottság elnökséget választ, amely egy elnökből és külön választási fordulók során 
megválasztott alelnökből áll. A megválasztandó alelnökök számát a Parlament határozza meg az 
Elnökök Értekezletének javaslata alapján.

E rendelkezés nem akadályozza meg a főbizottság elnökét abban – sőt, éppen lehetővé teszi 
számára –, hogy az albizottságok elnökét bevonja a bizottság elnökségének munkájába, vagy 
hogy megengedje számukra az olyan ügyekben folytatott vitákon az elnöklést, melyekkel az adott 
albizottság foglalkozik, feltéve, hogy ezt az eljárási módot teljes egészében a bizottság elnöksége 
elé utalják megfontolásra, és az elnökség ehhez hozzájárulását adja.

(2) Ha a jelölések száma megegyezik a betöltendő helyek számával, a választás 
közfelkiáltással is történhet.

Ellenkező esetben, vagy a bizottsági tagok egyhatodának kérelmére, a választást titkos 
szavazással tartják meg.

Egyetlen jelölt esetén a választást a leadott szavazatok abszolút többségével lehet megnyerni, 
amelybe a jelölt mellett és ellene leadott szavazatok számítanak.

Ha több jelölt is szerepel az első fordulóban, az előző albekezdésnek megfelelően, a leadott 
szavazatok abszolút többségét megszerző jelöltet választják meg. A második fordulóban a 
legtöbb szavazatot szerző jelöltet választják meg. Szavazategyenlőség esetén az idősebb jelöltet 
választják meg.

Ha második forduló is szükséges, új jelölteket lehet nevezni.

195. cikk 
Szavazás a bizottságban

(1) Bármely képviselő előterjeszthet módosítást az illetékes bizottságban történő vizsgálatra.

(2) A bizottság akkor szavaz érvényesen, ha tagjainak egynegyede ténylegesen jelen van.

Ha azonban a tagok egyhatoda a szavazást megelőzően kérelmezi, a szavazás csak akkor 
érvényes, ha a bizottság tagjainak többsége részt vesz benne.

(3) A bizottságban kézfelemeléssel kell szavazni, kivéve ha a bizottság tagjainak 
egynegyede név szerinti szavazást kér. Ez esetben a 167. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
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kell szavazni.

(4) A bizottság elnöke részt vesz a vitában és a szavazásban, de döntő szavazata nincs.

(5) A bizottság szavazás helyett felkérheti az előadót, hogy – az előterjesztett módosítások 
fényében – nyújtson be a lehető legtöbb módosítást figyelembe vevő új tervezet. E tervezethez 
benyújtandó módosításokra új határidőt tűznek ki.

196. cikk 
A plenáris ülésre vonatkozó szabályok alkalmazása a bizottságokban

A bizottsági ülésekre a 12., 13., 14., 17., 18., 36–44., 148., 149. cikk (2) és (10) bekezdése, a 
152., 154., 156–159., 161., 163. cikk (1) bekezdése, a 164., 165., 168., 169., 171–174., 177. és a 
178. cikk értelemszerűen alkalmazandó.



DV\874184HU.doc 7/7 PE470.851v01-00

Az eljárási szabályzat I. melléklete:
A plenáris ülés 2011. december 1-jén elfogadta az eljárási szabályzatnak az európai 
parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó 
magatartási kódexét érintő módosítását (P7_TA-PROV(2011)0540)
Alkotmányügyi Bizottság
PE472.185,
azonban az egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozat még nem készült el. Az állásfoglalás 
mindazonáltal 2012 januárjában hatályba lép.


