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A dokumentum célja
2009. december 1-jén hatályba lépett a Lisszaboni Szerződés.

Az új rendelkezések horizontálisan alkalmazandók valamennyi politikai területre, a kohéziós 
politikát illetően pedig ágazati jellegűek is.

Az új szabályok azt is jelentik, hogy komolyan el kell gondolkodni arról, miként járjunk el a 
továbbiakban az általános rendelet módosításáról szóló és jelenleg megbeszélések tárgyát 
képező javaslatot illetően, miközben teljes mértékben tisztában kell lennünk a lehetőségekkel 
és korlátozó tényezőkkel, amelyek az elkövetkező hónapokban az üggyel kapcsolatban 
végzett munkát jellemezni fogják.
Az előadó ezért hasznosnak tartja, hogy az átláthatóság és a tisztánlátás érdekében bemutassa 
a Regionális Fejlesztési Bizottság előtt az ügy jelenlegi állását és legújabb fejleményeit.

Háttér-információk
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az általános rendelet módosításainak elfogadására 
szolgáló új jogalap immár az EUMSz. 177. cikke (az EKSz. korábbi 161. cikke), az 
alkalmazandó eljárás pedig a hozzájárulási eljárás helyett a rendes jogalkotási eljárás. 

E változás néhány nagyon is konkrét és azonnali következménnyel jár a szükséges eljárási 
lépéseket és azt illetően, hogy a Parlament miként gyakorolja új hatásköreit e területen. 

Az Európai Parlament álláspontja radikálisan megváltozik az ügyről folyó tárgyalások során, 
mivel immár a Tanáccsal egyenlő szintre emelkedett, és új jogállásából adódóan – ha úgy 
kívánja –joga van módosítani a Bizottság javaslatát. 
Az előadó véleménye szerint az új rendelkezések értelmében a Parlament lényegében azt az 
aktívabb szerepet játszhatja és kell játszania, amelyre korábban több alkalommal is 
hivatkozott, de amelyet a jogi keretből eredő korlátozások akadályoztak. 

Nyitott kérdések…
Az utóbbi hónapokban a bizottság már háromszor tűzte napirendjére ezt az ügyet, ennek 
ellenére politikai megállapodás hiányában a Tanács nem terjesztette azt a Parlament elé. 

Minderre a legjobb szándékkal került sor, annak reményében, hogy előrelépés történjen a 
vitában, és készen álljunk a cselekvésre, amint hivatalosan konzultáltak a Parlamenttel.

December 1-jével az ügy automatikusan az együttdöntési eljárás hatálya alá került.
Mindez némi jogi és gyakorlati bizonytalanságot szül, amelyet sürgősen tisztázni kell, hogy 
tovább lehessen lépni a munkában. 
1. Először is azt kell tisztázni, hogy hivatalosan mikor tekintendő úgy, hogy az ügyben 

konzultáltak a Parlamenttel. A Bizottság bejelentette, hogy egy úgynevezett 
„gyűjtőközleményt” ad majd át, amelyben felsorolja az összes folyamatban lévő 
javaslatot, amelyeket az új rendelkezések, és így az elfogadási eljárás változása érinteni 
fognak. Addig azonban nem kezdődhet meg hivatalosan a munka a bizottságban.

2. Másrészt nem világos, hogy ténylegesen mely javaslatot adják majd át, és így melyik 
képezi majd a bizottság munkájának alapját, legyen szó a Bizottság által 2009. július 
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22-én jóváhagyott eredeti szövegről vagy egy új javaslatról, amely figyelembe veszi a 
COREPER-ben legutóbb november 20-án elért kompromisszumot.

3. Ezen túlmenően az új Szerződés úgy rendelkezik, hogy a Tanácshoz és a Parlamenthez 
utalással egyidejűleg a javaslatot megküldik a 27 tagállam nemzeti parlamentjének, 
amelyeknek 8 hét áll a rendelkezésükre, hogy véleményt nyilvánítsanak a javaslat és a 
szubszidiaritás elvének összeegyeztethetőségével kapcsolatban. Ebben a szakaszban a 
Bizottság és a Parlament eltérően értelmezi azt, hogy a folyamatban lévő javaslatokat 
kötelező-e megküldeni a nemzeti parlamenteknek. Bár a nemzeti parlamentek 
véleménye nem kötelező erejű, ezen időszak alatt sem a Tanács, sem a Parlament nem 
fogadhat el hivatalos megállapodást. Ezért kiemelkedően fontos, hogy közös 
egyetértés szülessen a kérdésről, hogy egy későbbi szakaszban jogilag ne támadják 
meg az eljárás legitimitását.

4. Végül, de nem utolsó sorban a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság szerint hatásköri 
összeütközés áll fenn ezen üggyel kapcsolatban, ezért kérelmet nyújtottak be a 
Bizottsági Elnökök Értekezletének, hogy az ügyet teljes mértékben utalják a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság hatáskörébe, vagy másik lehetőségként az 
eljárási szabályzat 50. cikkét alkalmazzák (társbizottsági eljárás).

…és az előremutató lépések
Amint mindezeket a kérdéseket tisztázták, és megfelelően konzultáltak a Parlamenttel, 
megindulhat az ügy érdemi tartalmával kapcsolatos munka. Ennek feltétele azonban, hogy 
rendezzék az EMPL és a REGI bizottság közötti hatásköri összeütközést.
Ezért elsősorban attól fog függeni, hogy előterjesztenek-e jelentéstervezetet a REGI 
bizottság januári ülésén, hogy a Bizottsági Elnökök Értekezlete milyen döntést hoz a 
kérdésben.

Amennyiben továbbra is bizonytalanság áll fenn, az előadó januárban egy második 
munkadokumentumot terjeszt elő, amelyben részletesen elemzi a javaslat tartalmát, amely 
addigra remélhetőleg már tisztázott lesz.


