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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződést az átláthatóbb és demokratikusabb döntési 
folyamat biztosítása felé tett előrelépés céljával dolgozták ki, tükrözve a Szerződés 
elkötelezettségét Európa népeinek szorosabb uniója iránt, amely unióban a döntések a 
lehető legnyíltabban és a polgárokhoz a lehető legközelebbi szinten születnek, erősítve az 
Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepét, így demokratikusabb és átláthatóbb 
eljárásokkal szolgálva az uniós jogi aktusok elfogadásához, amelyek alapvető 
fontosságúak a jogi aktusok által a polgárokra és vállalkozásokra gyakorolt hatás 
tekintetében; rámutat azonban, hogy e demokratikus cél nem érhető el, ha az uniós 
intézmények nem tartják tiszteletben egymás hatáskörét, a Szerződésekben lefektetett 
eljárásokat és a lojális együttműködés elvét;

2. rámutat, hogy a megfelelő jogalap megválasztása, ahogy a Bíróság is megerősítette, 
alkotmányos természetű kérdés, mivel meghatározza az uniós hatáskör fennállását és 
kiterjedését, a követendő eljárásokat, és a jogi aktusok elfogadásában részt vevő 
intézményi szereplők egyedi hatáskörét;  sajnálja ezért, hogy a Parlamentnek a jogalap 
megválasztása miatt ismételten az Európai Unió Bíróságához kellett fordulnia a Tanács 
által elfogadott jogi aktusok megsemmisítése érdekében, beleértve két olyan aktust, 
amelyeket az elavult „harmadik pillér” alapján fogadtak el, jóval a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépését követően1;

3. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés növelte az Európai Parlament szerepét és 
hatáskörét a nemzetközi megállapodások terén, és rámutat, hogy a nemzetközi 
megállapodások egyre inkább kiterjednek a polgárok mindennapi életével kapcsolatos 
területekre, amelyek hagyományosan és az Unió elsődleges joga alapján a rendes 
jogalkotási eljárások hatálya alá tartoznak; úgy véli, hogy elengedhetetlen az EUMSZ 
218. cikke (10) bekezdését – amely szerint az Európai Parlamentet a nemzetközi 
megállapodások megkötését célzó eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljes 
körűen tájékoztatni kell – olyan módon alkalmazni, amely megfelel az EUSZ 10. 
cikkének, miszerint az Unió működése a képviseleti demokrácián alapul, amelyhez 
átláthatóság és az eldöntendő kérdésekről folytatott demokratikus viták szükségesek;

4. hangsúlyozza, hogy mivel a nemzetközi megállapodásokat illetően a Parlament csak 
beleegyezését adhatja vagy tagadhatja meg, lehetőséget kellene kapnia arra, hogy még a 
tárgyalási meghatalmazás kidolgozása előtt megalapozott véleményt nyilváníthasson az 
Európai Unió által a tárgyalások során követendő célokról; sajnálatának ad hangot ebben 
az összefüggésben például a Szellemi Tulajdon Világszervezetének keretében a látássérült 
személyekre vonatkozó kivételekről kötendő egyezményről folyó tárgyalásokon tapasztalt 
nehézségek miatt, és rámutat, hogy a kellő időben történő tájékoztatás és a Parlament 
véleményének figyelembevétele könnyebbé tenné a Parlament későbbi beleegyezésének 

                                               
1 Lásd a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 
2013/129/EU tanácsi határozatot, és az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 
2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi végrehajtási határozatot.
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megszerzését;

5. megjegyzi, hogy mikor a Lisszaboni Szerződés létrehozta az Európai Tanácsot mint 
intézményt, feladatait az EUSZ 15. cikke ekképp határozta meg: „megadja a fejlődéséhez 
szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános politikai irányait és prioritásait”, 
kifejezetten kizárva a jogalkotási feladatok ellátását; rámutat, hogy az Európai Tanács 
beavatkozott a jogalkotási folyamatba azzal, hogy bizonyos elemek eltávolításáról döntött 
a Parlament és a Tanács által már elfogadott szövegekből; emlékeztet ezzel 
összefüggésben az egységes hatályú európai szabadalomról szóló rendeletjavaslat 6. és 8. 
cikkének de facto törlésére az elfogadott szövegből, és jogszerűtlennek vél egy ilyen 
beavatkozást az Európai Tanács részéről1;

6. rámutat, hogy a Parlament elvben üdvözölte az EUMSZ 290. cikkében szereplő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, mivel azok nagyobb áttekintési hatásköröket 
nyújtanak a felhatalmazásokat illetően, ám aggódik a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok bizottsági javaslatokban történő túlzott alkalmazása miatt, mind számukat, mind 
hatályukat vagy a pontatlanságukat tekintve, továbbá megjegyzi, hogy a Tanács hajlamos 
ezeket az aktusokat az EUMSZ 291. cikke szerinti végrehajtási aktusokká alakítani; 
hangsúlyozza, hogy a 290. cikk kifejezetten a jogalkotási aktusok nem lényeges elemeire 
korlátozza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát, és kiemeli, hogy a
felhatalmazás túlzott alkalmazása aláássa a jogalkotási folyamat legitimitását; ezzel 
kapcsolatban utal továbbá a nemzeti parlamenteknek a 2. jegyzőkönyv 7. cikke (2) 
bekezdése szerinti indokolással ellátott véleményeire, amelyek arra a következtetésre 
jutottak, hogy a széles hatályú felhatalmazás egy javasolt jogi aktusban nem teszi lehetővé 
annak értékelését, hogy a konkrét jogalkotási valóság megfelelne-e a szubszidiaritás 
elvének vagy sem;

7. kiemeli a Lisszaboni Szerződés által a nemzeti parlamenteknek biztosított nagyobb 
szerepet, és hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás és arányosság elve tiszteletben 
tartásának ellenőrzésén kívül lehetőségük nyílik érdemben hozzájárulni a politikai 
párbeszédhez, és élnek is ezzel a lehetőségükkel; úgy véli, hogy az aktív szerep, amelyet a 
nemzeti parlamentek játszhatnak a Miniszterek Tanácsának irányításában, és a jó 
együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti Parlamentek között elősegítheti az 
egészséges parlamenti ellensúly kialakulását a végrehajtó hatalom gyakorlásával szemben 
az Unió működésében.

                                               
1 Az Európai Tanács 2012. június 29-én hozta meg döntését a fent említett cikkek tényleges törlésére a 
rendeletjavaslatból.


