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Módosítás 1
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 10. cikk (4) bekezdése, a 12. cikk (4) 
bekezdése és a 19. cikk értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam egy
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 10. cikk (4) bekezdése, a 12. cikk (4) 
bekezdése és a 19. cikk értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló, a Bizottság, az Európai Parlament és a 
Tanács közötti egyetértési megállapodás szerint az intézmények „vállalják, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben [az e közös megállapodáshoz] csatolt mintaszövegeket használják.”  A 
mintaszövegek nem egy, hanem két hónapos hosszabbítást irányoznak elő. A Parlament fontos 
sikerként könyveli el a 2+2 szabályt, amely biztosítja számára, hogy elegendő idő álljon 
rendelkezésére, ha kifogást akar emelni. Az e „csomagban” szereplő két másik COM-javaslat 
szerinti időtartam szintén két hónappal hosszabbodik meg.


