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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítások

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 
illetékes bizottság – elvben – többségi
határozatot hoz és megbízatást, 
iránymutatásokat vagy elsőbbségi 
szempontokat fogad el.

(2) Amennyiben az illetékes bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a jelentés bizottságbeli 
elfogadása után indokolt ilyen 
tárgyalásokat kezdeni, minden érintett 
jogalkotási eljárásra vonatkozóan 
tagjainak többségével és eseti jelleggel
határozatot hoz a tárgyalások 
megnyitásáról. A tárgyalási megbízatás 
kiterjed a bizottságban elfogadott 
jelentésre addig az időpontig, amíg akár 
bizottsági, akár plenáris szinten egy azt 
felülíró megbízatás kerül elfogadásra.

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A tárgyalócsoportba minden esetben 
beletartozik az elnök, az előadó és az 
összes árnyékelőadó, biztosítva minden 
képviselőcsoport képviseletét. Míg a 
helyettesítés általában nem követendő 
gyakorlat, szükség esetén sor kerül rá, 
mint ahogy további résztvevők is jelen 
lehetnek rendhagyó esetekben, mint 
például csomagok tárgyalásakor.
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Az elnök elnököl a háromoldalú 
egyeztetések során, biztosítja, hogy a 
helyes eljárást kövessék, és szükség esetén 
vezeti a tárgyalásokat olyan intézményközi 
ügyekben, mint amelyek az intézményközi 
memorandumokban vagy az 
összehasonlítható, bizottságspecifikus 
változatokban szerepelnek. Az előadó 
vezeti a tárgyalásokat az érdemi jogi 
kérdésekben. Az előadó nem 
képviselőcsoportja véleményét képviseli, 
hanem a bizottságét.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) A (2) bekezdésben említett, az első 
olvasatra vonatkozó tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozatot 
továbbítani kell az elnöknek és ki kell 
osztani minden parlamenti képviselőnek. 
Az elnök az illetékes bizottság általi 
elfogadást követő plenáris ülés 
megnyitásakor bejelenti a határozatot.
.

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2c) A témát felveszik a soron következő 
ülés napirendtervezetébe a tárgyalások 
megkezdéséről szóló vita és – adott 
esetben – szavazás céljából, amennyiben:
– legalább két képviselőcsoport vagy 40 
képviselő ezt a bejelentéstől számított 48 
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órán belül kéri, vagy
– az Elnökök Értekezlete a bejelentést 
követő rendes ülésén erre irányuló 
határozatot hoz.
Ezektől eltérő esetben a tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozat 
bejelentésétől kezdve elfogadottnak 
tekintendő.
Sürgős esetekben háromoldalú 
egyeztetéseket a bejelentés előtt is lehet 
tartani.

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 2 d bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(2d) A tárgyalócsoport minden tagjának 
meg kell kapnia minden dokumentumot, 
közöttük az írásbeli tervezeteket és az 
informális dokumentumokat is. A 
háromoldalú egyeztetéseken lefolytatandó 
viták céljaira szolgáló dokumentumokat 
minden ülés előtt legalább 24 órával 
rendelkezésre kell bocsátani. A 
háromoldalú egyeztetésen felhasználni 
kívánt minden írásbeli tervezetet és 
informális dokumentumot a bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani, szükség 
esetén a képviselőcsoportokon keresztül.
Az előadó előre tájékozatja a 
tárgyalócsoportot, ha kétoldalú 
megbeszélésre kerül sor a Bizottsággal 
vagy a Tanács soros elnökségével, és 
jelentést tesz a megvitatott témákról, 
illetve körözteti a javaslatokat és 
jelentéseket. A kétoldalú tárgyalások nem 
helyettesítik a háromoldalú egyeztetéseket 
és nem eredményezik semmilyen 
megállapodás megkötését.
Az elnök hivatalosan jelentést tesz 
azoknak a háromoldalú egyeztetéseknek 
az előrehaladásáról, amelyekre az előző 
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bizottsági ülés óta került sor. Amennyiben 
lényegi fejlemények történtek, illetve 
prioritásokat kell meghatározni, az előadó 
és a tárgyalócsoport vezeti a vitát.
Amennyiben lényegi fejlemények adódnak 
és a bizottság ülésének időben való 
összehívása nem kivitelezhető, a 
tárgyalócsoport a bizottság 
koordinátorainak tesz jelentést.
Az illetékes bizottság a tárgyalások 
haladásának fényében módosíthatja a 
tárgyalási megbízást.

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a tárgyalások a bizottság által 
elfogadott jelentést követően
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, 
a bizottsággal minden esetben ismételten 
konzultálni kell a plenáris ülésen történő 
szavazást megelőzően.

(3) Ha a tárgyalások kompromisszumhoz 
vezetnek a Tanáccsal, az illetékes bizottság 
koordinátorait haladéktalanul tájékoztatni 
kell, és a kompromisszumot ismertetni kell
az illetékes bizottság előtt. Ha az illetékes 
bizottság egyetlen tagja sem él kifogással, 
akkor a jóváhagyott szöveget a 
bizottságnak megvitatás céljából a 
Parlament elé kell terjesztenie, jelentés 
vagy – akár egységes szerkezetbe foglalt –
megegyezéses módosítások formájában.

Ha az illetékes bizottság egy tagja 
kifogással él az ellen, hogy a jóváhagyott 
szöveget a plenáris ülés elé terjesszék, 
akkor ezt a kérdést a bizottságban 
szavazásra bocsátják, és a határozatot 
egyszerű többséggel hozzák meg. A 
szavazás felvehető a bizottság ülésének 
napirendjére.

Módosítás 7



AD\907976HU.doc 7/9 PE487.919v02-00

HU

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Az 57. cikk (2) bekezdése ellenére 
abban az esetben, amikor a plenáris 
ülésen megbízatási igény merült fel, de
nem kerül sor végszavazásra a jogalkotási 
állásfoglalásról a végszavazás alkalmával, 
módosítást az illetékes bizottság, egy 
képviselőcsoport vagy legalább 40 
képviselő terjeszthet elő.

Módosítás 8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
70 cikk – 3 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3b) Amennyiben valamely jogalkotási 
aktus tervezetét az 50. cikk szerinti 
társbizottsági eljárással összhangban vagy 
az 51. cikk szerinti közös bizottsági 
ülésekkel lefolytatott eljárással 
összhangban vitatják meg, úgy e cikkek 
alkalmazandók a tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozatra és a 
tárgyalások lefolytatására is. Ha az 50. 
cikk alkalmazása során az érintett 
bizottságok között nézetkülönbség 
keletkezik, akkor a tárgyalások 
megnyitása vagy a tárgyalások 
megnyitásának elutasítása tekintetében a 
felelős bizottság határozata a döntő, a (2a) 
bekezdésben említett eljárás jogsérelme 
nélkül.
Ha az 50. cikk alkalmazása során a két 
érintett bizottság között nem születik 
egyetértés, akkor a tárgyalások 
megnyitásának és lefolytatásának 
módozatait a Bizottsági Elnökök 
Értekezletének elnöke a vonatkozó 
cikkben foglalt elvekkel összhangban 
állapítja meg.
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