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JAVASLATOK

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

Amendments

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 az első olvasatbeli jelentés 
elfogadása után indokolt ilyen 
tárgyalásokat kezdeni, minden érintett 
jogalkotási eljárásra vonatkozóan 
tagjainak többségével és eseti jelleggel
határozatot hoz a tárgyalások 
megnyitásáról. Általános szabályként 
alkalmazandó, hogy a nevezett 
határozatnak tartalmaznia kell egy
megbízatást, és pontosan rögzítenie kell a 
tárgyalócsoport összetételét, továbbá, hogy 
e csoportban legalább részt kell vennie az 
elnöknek, az előadónak és az 
árnyékelőadóknak.

Általános szabályként alkalmazandó, 
hogy a nevezett megbízatás a bizottságban 
elfogadott jelentést foglalja magában.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség és az átláthatóság, valamint a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon 
valamennyi képviselőcsoport méltányos képviseletének biztosítása érdekében világossá kell 
tenni, hogy a tárgyalócsoport összetételét a módosításban minden esetben rögzíteni kell.  Ami 
a megbízatást illeti, a legjobban akkor lehet biztosítani, hogy a tárgyalócsoport 
maradéktalanul tiszteletben tartsa a bizottság szándékát, ha a megbízatást a jelentésre 
korlátozzák. A megbízatás kiterjesztése más „iránymutatásokra” csupán zavarhoz vezetne.
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Módosítás 2

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

Hatályos szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett, az első 
olvasatra vonatkozó tárgyalások 
megnyitásáról szóló határozatot 
továbbítani kell az elnöknek.
A határozatot az elnöknek az illetékes 
bizottság általi elfogadását követő plenáris 
ülés kezdetén be kell jelentenie, és a (2b) 
bekezdés figyelembevételével a 
bejelentéskor jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

Or. en

Módosítás 3

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

Hatályos szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben legalább 2 
képviselőcsoport vagy legalább 40 
képviselő erre irányuló kérelmet terjeszt 
az Elnökök Értekezletének azon ülése elé, 
amelyen a napirendtervezetet elfogadják, 
az Elnökök Értekezlete úgy határozhat, 
hogy a tárgyalások megnyitásáról 
folytatandó vitát és az e tárgyban tartandó 
szavazást tűzzék azon ülés napirendjére, 
amelyen a tárgyalások megnyitására 
vonatkozó határozatot bejelenteni 
kívánják.

Or. en
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Módosítás 4

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

Hatályos szöveg Módosítás

(2c) A (2b) bekezdésben említett kérelem 
hiányában a tárgyalócsoport megkezdheti 
a tárgyalásokat.

Or. en

Módosítás 5

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

Hatályos szöveg Módosítás

(2d) A tárgyalócsoportot – amelynek 
összetételéről a (2) bekezdés rendelkezik –
az illetékes bizottság elnöke vezeti.
A tárgyalócsoport minden tagjának meg 
kell kapnia minden dokumentumot, 
közöttük az írásbeli tervezeteket és az 
informális dokumentumokat is. A 
háromoldalú egyeztető tárgyalásokon 
lefolytatandó viták céljaira szolgáló 
dokumentumokat minden ülés előtt 
legalább 24 órával rendelkezésre kell 
bocsátani.
A tárgyalócsoport a Tanáccsal és a 
Bizottsággal folytatott  minden ülést 
(háromoldalú egyeztetést) követően 
bizottsági ülésen jelentést tesz a tárgyalás 
előrehaladásáról és eredményeiről. A 
háromoldalú egyeztetésen felhasználni 
kívánt minden írásbeli tervezetet és 
informális dokumentumot a bizottság 
rendelkezésére kell bocsátani, szükség 
esetén a képviselőcsoportokon keresztül.
Amennyiben a bizottság ülésének időben 
való összehívása nem kivitelezhető, úgy a 
tárgyalócsoport a bizottság 
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koordinátorainak tesz jelentést.

Or. en

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, egységes szerkezetbe foglalt 
szöveget tartalmazó módosítás formájában 
a Parlament elé kell terjesztenie. 
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.

Or. en

Módosítás 7

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

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben valamely jogalkotási 
aktus tervezetét az 50. cikk szerinti 
társbizottsági eljárással összhangban vagy 
az 51. cikk szerinti közös bizottsági 
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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.

Or. en


