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MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1a. A parlamenti mentelmi jog nem a 
képviselõk személyes kiváltsága, hanem a 
teljes Parlament és az egyes képviselõk 
függetlenségének biztosítéka.

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. Hatáskörének gyakorlása során a 
kiváltságok és a mentességek tekintetében 
a Parlament elsõdlegesen arra törekszik, 
hogy demokratikus jogalkotó gyûlésként 
megõrizze integritását és biztosítsa a 
képviselõk függetlenségét feladataik 
teljesítése során.

1. Hatáskörének gyakorlása során a 
kiváltságok és a mentességek tekintetében 
a Parlament fellép annak érdekében, hogy 
demokratikus jogalkotó gyûlésként 
megõrizze integritását és biztosítsa a 
képviselõk függetlenségét feladataik 
teljesítése során. A mentelmi jog 
felfüggesztésére irányuló kérelmet az 
Európai Unió kiváltságairól és 
mentességeirõl szóló jegyzõkönyv 7., 8. és 
9. cikkében szereplõ rendelkezések és az e 
bekezdésben említett elvek alapján kell 
értékelni.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 2 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

2. A tagállamok illetékes hatóságainak 
valamely képviselõ mentelmi jogának 
felfüggesztésére irányuló, az elnökhöz 
intézett kérelmét a Parlament plenáris 
ülésén jelentik be, és az illetékes 
bizottsághoz utalják.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább az eljárási kérdésekkel foglalkozó 7. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3. A kiváltságok és mentességek 
fenntartására irányuló, képviselõ, illetve 
volt képviselõ által az elnöknek benyújtott 
összes kérelmet a Parlament plenáris 
ülésén jelentik be, és az illetékes 
bizottsághoz utalják.

törölve

Indokolás

E szöveget inkább az eljárási kérdésekkel foglalkozó 7. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás 5

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4. Sürgõs esetekben, ha egy képviselõt 
letartóztatnak vagy mozgásszabadságában 
korlátoznak, és ezzel kiváltságai és 
mentességei nyilvánvalóan sérülnek, az 
elnök az illetékes bizottság elnökével és 
elõadójával való elõzetes megbeszélést 

törölve
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követõen kezdeményezheti az érintett 
képviselõ kiváltságainak és 
mentességeinek érvényesítését. Az elnök 
ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal 
és tájékoztatja a Parlamentet.

Indokolás

E szöveget inkább a sürgõs helyzetekrõl szóló új 6b. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás 6

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 cikk – 5 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

5. Ha egy képviselõnek tanúként vagy 
szakértõként kell megjelennie, nem 
szükséges kérni a mentelmi jog 
felfüggesztését, feltéve hogy
a képviselõnek nem olyan napon vagy 
idõpontban kell megjelennie, amely 
parlamenti feladatainak teljesítését 
akadályozza vagy hátráltatja, vagy 
lehetõsége van írásban, illetve bármely 
más formában nyilatkozatot tenni, amely 
parlamenti kötelezettségeinek ellátásában 
nem hátráltatja;
– a képviselõt nem kötelezik arra, hogy 
olyan bizalmas értesülésre vonatkozó 
vallomást tegyen, amelyhez képviselõi 
megbízatásának gyakorlása során jutott, 
és amelyet nem kíván a nyilvánosság elé 
tárni.

Indokolás

E szöveget – mivel azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy szükség van-e egyáltalán a mentelmi 
jog felfüggesztésére irányuló kérelemre azokban az esetekben, amikor a képviselõnek 
tanúként kell megjelennie – ki kell venni a 7. cikkbõl.
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Módosítás 7

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

6a. cikk – A mentelmi jog fenntartása
1. Azokban az esetekben, amikor a 
tagállami hatóságok állítólag megsértették 
egy képviselõ vagy volt képviselõ 
kiváltságait és mentességeit, határozat 
meghozatala iránti kérelem nyújtható be a 
Parlamenthez a 7. cikk (-1) bekezdésének 
megfelelõen, arra vonatkozóan, hogy 
ténylegesen megsértették-e ezeket a 
kiváltságokat és mentességeket.
2. A mentelmi jog vagy a kiváltságok 
fenntartására irányuló kérelem különösen 
akkor nyújtható be, ha úgy ítélik meg, 
hogy a körülmények a képviselõ szabad 
mozgására vonatkozó igazgatási vagy 
egyéb korlátozást jelentenek a parlamenti 
ülésekre való utazás vagy az onnan 
történõ elutazás tekintetében, illetve a 
képviselõi megbízatásának keretében 
történõ véleménynyilvánítás vagy szavazás 
tekintetében, illetve ha megfelelnek az 
Európai Unió kiváltságokról és 
mentességekrõl szóló jegyzõkönyve 9. 
cikkében meghatározott szempontoknak.
3. A képviselõt megilletõ kiváltságok és 
mentességek fenntartására irányuló 
kérelem nem fogadható el, ha az érintett 
képviselõ tekintetében ugyanazon bírósági 
eljárás tekintetében korábban a mentesség 
felfüggesztésére vagy fenntartására 
irányuló kérelmet nyújtottak be, 
függetlenül attól, hogy a kérelem 
benyújtásának idõpontjában meghozták-e 
a határozatot.
4. A képviselõt megilletõ kiváltságok és 
mentességek fenntartására irányuló 
kérelem nem vizsgálható meg, ha 
ugyanazon bírósági eljárás tekintetében 
korábban az érintett képviselõ mentelmi 
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jogának felfüggesztésére irányuló 
kérelmet nyújtottak be.
5. Azokban az esetekben, amikor a 
képviselõ mentelmi joga és kiváltságai 
fenntartásának elutasításáról szóló 
határozatot hoztak, a képviselõ új 
bizonyíték benyújtása mellett a határozat 
felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálatra 
irányuló kérelem elfogadhatatlan, ha az 
EUMSZ 263. cikkének megfelelõen a 
határozat ellen eljárást indítottak, vagy ha 
az elnök véleménye szerint a bemutatott új 
bizonyíték nem eléggé megalapozott 
ahhoz, hogy alátámassza a 
felülvizsgálatot.

Indokolás

E módosítás célja a parlamenti mentelmi jog fenntartására irányuló kérelmekre vonatkozó, az 
ilyen kérelmekkel kapcsolatos alapvetõ elveket megállapító szabály bevezetése. Annak 
megelõzésére törekszik, hogy idõhúzás céljából ismételten kérelmeket nyújtsanak be. A 
módosítás ezenfelül egyértelmûvé teszi, hogy mi a teendõ azokban az esetekben, amikor 
ugyanazon tényállás tekintetében a mentelmi jog felfüggesztése és fenntartása iránti kérelmet 
egyaránt benyújtottak.

Módosítás 8

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
6 b cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

6b. cikk – Az elnök mentelmi jog 
fenntartására irányuló sürgõs intézkedése
1. Sürgõs esetekben, ha egy képviselõt 
letartóztatnak vagy mozgásszabadságában 
korlátoznak, és ezzel kiváltságai és 
mentességei nyilvánvalóan sérülnek, az 
elnök az illetékes bizottság elnökével és 
elõadójával való elõzetes megbeszélést 
követõen kezdeményezheti az érintett 
képviselõ kiváltságainak és 
mentességeinek érvényesítését. Az elnök 
ismerteti a kezdeményezést a bizottsággal 
és tájékoztatja a Parlamentet.
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2. Amikor az elnök az (1) bekezdés által rá 
ruházott hatáskörrel él, az illetékes 
bizottságot a következõ ülésen 
tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a 
bizottság szükségesnek ítéli, jelentést 
készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt 
be.

Indokolás

Ez a módosítás a tisztánlátás érdekében bevezeti a sürgõs helyzetekre vonatkozó új 6b. cikket.
Ez a módosítás nem tartalmaz érdemi változtatásokat.

Módosítás 9

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – -1 bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A tagállamok illetékes hatóságai 
kérelmet intézhetnek az elnökhöz arra 
vonatkozóan, hogy valamely képviselõ 
mentelmi jogát felfüggesszék, illetve 
valamely képviselõ vagy volt képviselõ 
kérelmet intézhet az elnökhöz a 
kiváltságok és mentességek fenntartása 
érdekében. E kérelmeket a Parlament 
plenáris ülésén bejelentik, és az illetékes 
bizottsághoz utalják.

Indokolás

Anélkül, hogy érdemi változtatásokat vezetne be, az eljárás elsõ lépését kifejtõ ezen új 
bekezdés lép a 6. cikknek a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve fenntartására irányuló 
eljárásról szóló (2) és (3) bekezdése helyébe.

Módosítás 10

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. Az illetékes bizottság a mentelmi jog 1. A bizottság a mentelmi jog 
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felfüggesztésére, illetve a mentelmi jog és 
a kiváltságok fenntartására irányuló 
kérelmeket haladéktalanul, a benyújtás 
sorrendjében vizsgálja meg.

felfüggesztésére, illetve a mentelmi jog és 
a kiváltságok fenntartására irányuló 
kérelmeket haladéktalanul, de 
összetettségükre figyelemmel vizsgálja 
meg.

Indokolás

A mentelmi joggal kapcsolatos esetek különbözõ mértékû eljárásjogi összetettsége miatt a 
gyakorlatban nincs mindig lehetõség arra, hogy a kérelmekkel szigorúan a benyújtás 
sorrendjében foglalkozzanak. E szabály szigorú alkalmazása azt jelentené, hogy a 
bonyolultabb ügyek szükségtelenül hátráltatnák az egyszerûbbeket. A Jogi Bizottságnak a 
lehetõ leggyorsabban el kell bírálnia az ügyeket, azonban az egyes esetek megvizsgálására 
fordított idõ tekintetében mérlegelési lehetõséget kell biztosítani számára.

Módosítás 11

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3. A bizottság felkérheti az érintett 
hatóságot, hogy a mentelmi jog 
felfüggesztésével, illetve fenntartásával 
kapcsolatos véleménye kialakításához 
szükséges bármely információt vagy 
felvilágosítást bocsásson rendelkezésére.
Az érintett képviselõ lehetõséget kap a 
meghallgatásra és az általa a tárgyhoz 
tartozónak ítélt bármely iratot vagy egyéb 
írásos bizonyítékot elõterjeszthet. 
Képviseletében másik képviselõ is eljárhat.

3. A bizottság felkérheti az érintett 
hatóságot, hogy a mentelmi jog 
felfüggesztésével, illetve fenntartásával 
kapcsolatos véleménye kialakításához 
szükséges bármely információt vagy 
felvilágosítást bocsásson rendelkezésére.

Indokolás

A meghallgatásokról szóló rendelkezéseket egy új, részletesebb bekezdésnek kell tartalmaznia.

Módosítás 12

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 3 a bekezdés (új)
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Hatályos szöveg Módosítás

3a. Az érintett képviselõ számára 
lehetõséget kell adni álláspontja 
meghallgatás keretében történõ 
kifejtésére, bemutathatja az általa az 
ügyben fontosnak tartott 
dokumentumokat és egyéb írásos 
bizonyítékokat, illetve más képviselõtársa 
is eljárhat helyette.
A képviselõ a meghallgatása kivételével 
nem vehet részt a mentelmi joga 
felfüggesztésére vagy fenntartására 
irányuló kérelemmel kapcsolatos vitán.
A képviselõt a bizottság elnöke hívja meg 
a meghallgatásra, a nap és az idõpont 
megjelölésével. A képviselõ dönthet úgy, 
hogy nem kíván élni a meghallgatáshoz 
való jogával.
Ha a képviselõ a meghívás ellenére nem 
vesz részt a meghallgatáson, úgy kell 
tekinteni, hogy lemondott a 
meghallgatáshoz való jogáról, kivéve, ha 
az okok megjelölésével kimenti magát a 
javasolt idõpontban rendezett 
meghallgatáson való részvétel alól.
Kizárólag a bizottság elnöke jogosult 
dönteni abban a kérdésben, hogy a 
megjelölt okokra tekintettel elfogadja-e 
kimentés iránti kérelmet; e tekintetben 
fellebbezésnek helye nincs.
Ha a bizottság elnöke helyt ad a kimentés 
iránti kérelemnek, új nap és idõpont 
megjelölésével felkéri a képviselõt a 
meghallgatáson való megjelenésre. Ha a 
képviselõ nem tesz eleget a 
meghallgatásra kapott második 
meghívásnak, az eljárás a képviselõ 
meghallgatása nélkül folytatódik.
Kimentésre vagy meghallgatásra irányuló 
további kérelem ezt követõen nem 
fogadható el.
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Indokolás

Ez a módosítás a képviselõk meghallgatáshoz való jogával foglalkozik a mentelmi joggal 
kapcsolatos ügyekben. A kérdés egyértelmûbb szabályozását az indokolja, hogy egyes 
képviselõk a múltban visszaéltek a meghallgatáshoz való jogukkal és azt az eljárás elhúzására 
használták fel, ezzel akadályozva a Parlament határozathozatalát. A módosítás célja annak 
biztosítása, hogy sor kerülhessen a képviselõk meghallgatására, ugyanakkor a képviselõk az 
ellenük folyó jogi eljárás akadályozása érdekében ne halaszthassák el ismételten a 
meghallgatásukat. Ezért megfelelõ hatáskört kell biztosítani az elnök számára az ilyen 
indokolatlan késedelmek megakadályozására.

Módosítás 13

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5. Ha egy képviselõnek tanúként vagy 
szakértõként kell megjelennie, nem 
szükséges kérni a mentelmi jog 
felfüggesztését, feltéve hogy

törölve

- a képviselõnek nem olyan napon vagy 
idõpontban kell megjelennie, amely 
parlamenti feladatainak teljesítését 
akadályozza vagy hátráltatja, vagy 
lehetõsége van írásban, illetve bármely 
más formában nyilatkozatot tenni, amely 
parlamenti kötelezettségeinek ellátásában 
nem hátráltatja;
- a képviselõt nem kötelezik arra, hogy 
olyan bizalmas értesülésre vonatkozó 
vallomást tegyen, amelyhez képviselõi 
megbízatásának gyakorlása során jutott és 
amelyet nem kíván a nyilvánosság elé 
tárni.

Indokolás

E bekezdést – mivel azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy szükség van-e a mentelmi jog 
felfüggesztésére irányuló kérelemre azokban az esetekben, amikor a képviselõnek tanúként 
kell megjelennie – a 6. cikknek kell tartalmaznia.
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Módosítás 14

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 6 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

6. A mentelmi jog vagy kiváltságok 
védelmére vonatkozó esetekben a bizottság 
megállapítja, hogy a körülmények 
mennyiben jelentik a képviselõ 
mozgásszabadságának igazgatási vagy 
egyéb korlátozását a parlamenti ülésekre 
való utazás vagy az onnan történõ 
elutazás esetén, illetve képviselõi 
megbízatásának keretében történõ 
véleménynyilvánítás vagy szavazás esetén, 
illetve mennyiben felelnek meg a 
kiváltságokról és mentességekrõl szóló 
jegyzõkönyv 9. cikkében meghatározott –
nemzeti jog hatálya alá nem tartozó –
szempontoknak, majd javaslatot tesz, 
amelyben felkéri az érintett hatóságot a 
szükséges következtetések levonására.

törölve

Indokolás

E bekezdést – mivel a képviselõ mentelmi jogának védelmére vonatkozó alapvetõ 
kritériumokkal foglalkozik – a 6a. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás 15

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 10 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

10. Amikor az elnök a 6. cikk (4) 
bekezdése által ráruházott hatáskörrel él, 
az illetékes bizottságot a következõ ülésen 
tájékoztatják az elnök indítványáról. Ha a 
bizottság szükségesnek ítéli, jelentést 
készíthet, amelyet a Parlamentnek nyújt 
be.

törölve
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Indokolás

E bekezdést – mivel az elnököt sürgõs helyzetekben megilletõ hatáskörökkel foglalkozik – a 
6b. cikknek kell tartalmaznia.

Módosítás 16

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7 cikk – 12 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

12a. A bizottság alapelveket határoz meg e 
cikk alkalmazására vonatkozóan.
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