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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Parlament horizontális megközelítést 
alkalmazzon a többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó hatáskörök végrehajtása során;

2. hangsúlyozza, hogy a Bizottság végrehajtási hatáskörökkel való felhatalmazása jelentős 
politikai és stratégiai kérdéseket vet fel; rámutat, hogy a többéves pénzügyi kerethez 
kapcsolódó jogalkotási javaslatokat illetően, amikor az alap-jogiaktus nem tartalmazza 
őket, „a nagy vonalakban meghatározott célkitűzések és prioritások, pénzügyi 
előirányzatok (…) és hasonló elemek felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kerüljenek 
elfogadásra1”;

3. bírálja a Tanácsot és a Bizottságot, amiért módszeresen kerülni próbálják a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a jogalkotási javaslatok esetében; felhívja ezen 
intézményeket, hogy tartsák tiszteletben az EUMSZ-nek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok és a végrehajtási aktusok világosan eltérő természetére vonatkozó 290. és 291. 
cikkét; emlékeztet, hogy a foglalkoztatási és szociális ügyek terén a Parlament –
előjogainak védelme érdekében – megtámadta az EURES-határozat érvényességét2 az 
Európai Unió Bírósága előtt;

4. kiemeli, hogy teljes mértékben a Parlamentre van bízva annak eldöntése, hogy az alap-
jogiaktus nem alapvető elemei közül melyek kerüljenek szabályozásra felhatalmazáson 
keresztül, és melyek nem; elismeri, hogy körültekintően kell alkalmaznia a felhatalmazást, 
tekintettel előjogai megvédésének és átláthatósága biztosításának szükségességére az 
uniós jogalkotás során;

5. úgy véli, hogy a korábbi komitológiai intézkedések összehangolása tekintetében a 
korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá eső 
intézkedéseket a felhatalmazáson alapuló jogi aktus és nem a végrehajtási aktus hatálya 
alá kell vonni; sürgeti a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az összehangolást;

6. úgy véli, hogy túl rövid a végrehajtási aktusok ellenőrzésének jelenlegi időkerete, ami 
nem teszi lehetővé, hogy a Parlament megfelelően elvégezze a végrehajtási aktusok 
felügyeletét;

7. kiemeli, hogy javítani kell a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok továbbítására és 
előkészítésére vonatkozó tájékoztatást és átláthatóságot;

                                               
1 Az Elnökök Értekezlete 2012. november 15-i ülésének jegyzőkönyve, Lehne úrnak, a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete elnökének az Európai Parlament elnökéhez intézett 2012. október 25-i levele alapján.
2 HL L 328., 2012.11.28., 21.o., a Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 26.) a 492/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES újbóli 
kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról.


