
RE\1112031HU.docx PE595.596v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Plenárisülés-dokumentum

B8-0000/2016

7.12.2016

AZ EURÓPAI PARLAMENT 
AJÁNLÁSTERVEZETE A 
TANÁCSNAK ÉS A 
BIZOTTSÁGNAK

az eljárási szabályzat 198. cikke (10) bekezdésének harmadik albekezdése 
alapján

a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően
(2016/2908(RSP))

Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy
a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó 
vizsgálóbizottság nevében



PE595.596v01-00 2/9 RE\1112031HU.docx

HU

B8-0000/2016

Az Európai Parlament ajánlástervezete a Tanácsnak és a Bizottságnak a 
gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően 
(2016/2908(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 226. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezésekről szóló, 1995. április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai 
parlamenti, tanácsi és bizottsági határozatra1,

– tekintettel az Európai Parlament a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel 
foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról, hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának 
időtartamáról szóló 2015. december 17-i határozatára2,

– tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási 
információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, 
alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 
5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről szóló 2015. október 27-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról szóló 2016. 
szeptember 13-i állásfoglalására (időközi jelentés)6,

– tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó 
vizsgálóbizottság végleges jelentésére (A8-XXXX/2016),

– tekintettel a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó 
vizsgálóbizottság ajánlástervezetére,

– tekintettel eljárási szabályzata 198. cikke (10) bekezdésének harmadik albekezdésére,

A. mivel az EUMSZ 226. cikke megteremti a jogi alapot ahhoz, hogy az Európai 
Parlament ideiglenes bizottságot hozzon létre az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálására a nemzeti vagy az uniós 

                                               
1 HL L 113., 1995.5.19., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0462.
3 HL L 171., 2007.6.29., 1. o.
4 HL L 263., 2007.10.9., 1. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0375.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0322.
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bíróságok joghatóságának sérelme nélkül, és mivel ez a Parlament ellenőrzési 
jogkörének fontos eleme;

B. mivel a Parlament az Elnökök Értekezletének javaslata alapján 2015. december 17-én 
úgy határozott, hogy vizsgálóbizottságot állít fel a gépjárműiparban alkalmazott 
kibocsátásméréssel kapcsolatos uniós jog alkalmazása állítólagos megsértéseinek 
kivizsgálására, és a bizottság bármilyen javaslatot tehet, amit ebben a kérdésben 
szükségesnek tart;

C. mivel a vizsgálóbizottság 2016. március 2-án kezdte meg munkáját, és végleges 
jelentését 2017. február 28-án fogadja el, amely meghatározza a módszertant és 
tartalmazza a vizsgálat következtetéseit;

1. utasítja elnökét, hogy eljárási szabályzata 198. cikke (10) bekezdése első 
albekezdésének és a 95/167/EK határozat 4. cikke (2) bekezdésének  megfelelően tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a vizsgálóbizottság végleges jelentésének közzététele 
érdekében;

2. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a 95/167/EK határozatnak megfelelően 
biztosítsák a vizsgálat következtetéseinek és az annak eredményeként megfogalmazott 
ajánlások gyakorlati megvalósulását;

3. felkéri elnökét, hogy utasítsa a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságot, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot, 
hogy kísérje figyelemmel, hogy eljárási szabályzata 198. cikke (11) bekezdésének 
megfelelően milyen lépéseket tettek a vizsgálóbizottság következtetéseinek és 
ajánlásainak megvalósítása érdekében;

4. felkéri elnökét, hogy utasítsa az Alkotmányügyi Bizottságot, hogy a Parlament 
vizsgálati jogára vonatkozó korlátozások tekintetében a vizsgálóbizottság ajánlásainak 
megfelelően tegyen lépéseket;

Laboratóriumi vizsgálatok és valós kibocsátás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy változtasson belső felépítésén oly módon, hogy – a 
kollektív felelősség elve értelmében – a levegő minőségére vonatkozó jogszabályokért 
és a szennyezőanyag-kibocsátás okaival foglalkozó szakpolitikákért egyetlen biztos (és 
főigazgatóság) feleljen; kéri, hogy a Bizottságban és a Közös Kutatóközpontban (JRC) 
növeljék a járművekre, járműrendszerekre és kibocsátáscsökkentő technológiákra szánt 
emberi és technikai erőforrásokat, hogy tovább javítsák a házon belüli technikai 
szakértelmet;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a JRC-ben biztosítson megfelelő emberi erőforrásokat és 
technikai szakértelmet, beleértve olyan intézkedéseket is, amelyek a szervezetben 
tartják a jármű- és kibocsátástechnológia, valamint a járművizsgálat terén releváns 
tapasztalattal rendelkezőket; megjegyzi, hogy a piacfelügyeletről és a 
típusjóváhagyásról szóló új rendeletjavaslat keretében a követelmények terén a JRC-nek 
esetleg további ellenőrzési feladatai lehetnének;
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7. sürgeti a társjogalkotókat, hogy a 715/2007/EK rendelet folyamatban lévő 
felülvizsgálata keretében biztosítsák, hogy az 5. cikk (3) bekezdése és a 14. cikk szerinti 
intézkedéseket – amelyek célja a jogalkotási aktus egyes nem alapvető rendelkezéseinek 
kiegészítése vagy módosítása – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján fogadják el a 
Parlament és a Tanács általi megfelelő ellenőrzés biztosítása érdekében, ugyanakkor 
csökkentve ezen intézkedések elfogadása során az indokolatlan késedelmek lehetőségét; 
határozottan ellenzi a döntést, hogy ezen intézkedéseket végrehajtási aktusok révén 
kelljen elfogadni;

8. kéri, hogy haladéktalanul fogadják el a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásról 
(RDE) szóló 3. és 4. csomagot, amely kiegészíti az új típusjóváhagyási eljárás 
szabályozási keretét; emlékeztet arra, hogy ahhoz, hogy az RDE-tesztek hatékonynak 
bizonyuljanak a laboratóriumban és az autóúton mért NOx-kibocsátás közötti eltérések 
csökkentésére, a vizsgálati és értékelési eljárások feltételeit nagyon körültekintően kell 
meghatározni, és azoknak a vezetési körülmények széles skálájára kell kiterjedniük, 
beleértve a hőmérsékletet, a motor terhelését, a jármű sebességét, a tengerszint feletti 
magasságot, az úttípust és az Unióban történő vezetés egyéb általános paramétereit;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy 2017-ben a NOx-kibocsátások tekintetében a 2. RDE-
csomagban foglaltak alapján vizsgálja felül az RDE-tesztek megfelelési tényezőit;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatályos uniós jogszabályokat annak 
megállapítása érdekében, hogy a gépjárművek kibocsátásához hasonlóan más 
járműrendszerek vagy egyéb termékek forgalomba hozatala függhet-e a nem megfelelő 
vizsgálati eljárások alkalmazásától;

11. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a munkát a légszennyező részecskék hordozható 
kibocsátásmérő rendszerrel történő pontosabb mérése érdekében, hogy a technológia a 
23 nanométernél kisebb méretű részecskéket is figyelembe tudja venni;

12. úgy véli, hogy a bizottsági szakértői csoportok létrehozásával és működésével 
kapcsolatos, a Bizottság által 2016. május 30-án elfogadott horizontális szabályok a régi 
szabályokhoz képest javulást mutatnak, például az ülések érdemi és hiánytalan 
jegyzőkönyvével kapcsolatos követelmény tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül ezeket a szabályokat a szakértői csoportok kiegyensúlyozott összetételére 
vonatkozó rendelkezések megerősítése érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
szigorúan és haladéktalanul érvényesítse az (aktualizált) horizontális szabályokat, és 
készítsen jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli azok 
végrehajtását;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy nemzeti parlamentjeik számára nagyobb átláthatóságot 
biztosítsanak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság üléseinek 
dokumentumaihoz való hozzáférés terén;

Manipulációs eszközök

14. úgy véli, hogy bár az RDE-eljárás minimálisra csökkenti majd a manipulációs eszközök 
használatának kockázatát, ugyanakkor nem fogja teljesen megakadályozni a jogellenes 
gyakorlatok alkalmazását; javasolja ezért, hogy – az Egyesült Államok hatóságainak 
megközelítésével összhangban – a típusjóváhagyási vizsgálatba bizonyos fokú 
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kiszámíthatatlanságot is építsenek be, hogy megelőzzék a nagyobb joghézagok 
kihasználását;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább annak okait, hogy a nehéz 
haszongépjárművekre vonatkozó jogszabályok manipulációs eszközökre vonatkozó 
szigorúbb rendelkezései miért nem szerepelnek a könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó jogszabályokban;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a JRC kutatási eredményei és a 
bizottsági szolgálatok között megvitatott, a gyártók által folytatott esetleges jogellenes 
gyakorlatok tekintetében felmerült aggályok miért nem jutottak el soha a hierarchia 
magasabb szintjeire; kéri a Bizottságot, hogy következtetéseiről készítsen jelentést a 
Parlamentnek;

17. felhívja a tagállamokat, hogy – a gépjárműgyártók nemrégiben bevezetett arra 
vonatkozó kötelezettsége keretében, hogy közzé kell tenniük kibocsátáscsökkentési 
alap- és segédstratégiájukat – kötelezzék a gépjárműgyártókat arra, hogy ha a tesztelés 
során a járművek kibocsátási jellemzőjét ésszerűtlennek észlelik, adjanak erre 
magyarázatot és bizonyítsák be, hogy szükség van a 715/2007/EK rendelet 5. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott mentességek alkalmazására; felszólítja a tagállamokat, 
hogy vizsgálataik eredményét és a műszaki vizsgálati adatokat osszák meg a 
Bizottsággal és a Parlamenttel;

18. felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan ellenőrizze a manipulációs eszközök használata 
alóli mentességek tagállami végrehajtását, továbbá bocsásson ki magyarázó 
iránymutatásokat; felszólítja a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást, 
ha azt szükségesnek ítéli;

Típusjóváhagyás és használatban lévő járművek megfelelősége

19. kéri, hogy haladéktalanul fogadják el a gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló rendeletre irányuló javaslatot (2016/0014(COD)), amely 
felváltja a típusjóváhagyásról szóló jelenlegi keretirányelvet; úgy véli, hogy az ügyre 
vonatkozó intézményközi tárgyalások során – különösen a rendszer uniós 
felügyeletének bevezetése vonatkozásában – az eredeti bizottsági javaslat törekvési 
szintjének megőrzése jelenti a teljesítendő minimális célkitűzést;

20. felszólít arra, hogy az új uniós típusjóváhagyási keretben egyértelműen definiált 
szabályok és a felelősségi körök egyértelműbb megosztása alapján drasztikusan 
erősítsék meg a piacfelügyeletet;

21. úgy véli, hogy az új uniós típusjóváhagyási keretnek felhatalmazást kell adnia a 
Bizottság számára, hogy a járművek újratesztelésével ellenőrizhesse a 
típusjóváhagyásokat, és hogy szükség esetén korrekciós intézkedéseket 
kezdeményezhessen;

22. úgy véli, hogy a típusjóváhagyó hatóságok felelősségi körébe kell utalni, hogy 
ellenőrizzék a gépkocsigyártók és a műszaki szolgálatok között fennálló pénzügyi 
kapcsolatokat, hogy ezáltal megakadályozzák az ezek közötti összeférhetetlenségeket;
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23. felhívja a figyelmet az Egyesült Államok típusjóváhagyási rendszerére – melynek 
keretében a tanúsítási és megfelelési programok költségeinek fedezése érdekében a 
gyártóktól beszedett díjakat az Egyesült Államok államkincstárába fizetik be, a 
Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) számára pedig az Egyesült Államok 
Kongresszusa különít el forrásokat programjai végrehajtásához –, amely az uniós 
rendszer függetlenségének javítása szempontjából hasznos paradigma lehet;

24. rámutat arra, hogy az illetékes nemzeti hatóságoknak szisztematikusan érvényesíteniük 
kell a járművek gyártásának megfelelőségét és a járművek használat közbeni 
megfelelőségét, amit uniós szinten összehangoltabbá kell tenni és felügyelni kell; 
sürgeti a tagállamokat, hogy véglegesen tegyék egyértelművé, melyik hatóság felel 
területükön a piacfelügyeletért, valamint hogy erről értesítsék a Bizottságot;

25. felszólítja a Bizottságot és a társjogalkotókat, hogy vegyék fontolóra azt is, hogy 
bevezetnek a PEMS segítségével végzendő vizsgálatokat, vagy használatban lévő 
járművekre vonatkozó megfelelőségi ellenőrzéseket, legalább szűrési eszközként, 
valamint hogy megbízatást adnak a JRC-nek arra, hogy az új típusjóváhagyási kerettel 
összefüggésben a PEMS segítségével ellenőrzéseket végezzen a használatban lévő 
járművek megfelelőségére vonatkozóan;

26. úgy véli, hogy a típusjóváhagyó hatóságoknak, a piacfelügyeleti hatóságoknak és a 
műszaki szolgálatoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy elvégezzék feladataikat; 
úgy véli, hogy ennek érdekében jelentős mértékben és folyamatosan javítaniuk kell 
kompetenciaszintjüket, valamint ennek érdekében felszólít képességeik rendszeres és 
független ellenőrzésének kialakítására;

27. felszólítja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg az Egyesült Államok azon gyakorlatát, 
mely szerint véletlenszerű vizsgálatokat végeznek a gyártósorról levett és a 
használatban lévő járművekre vonatkozóan, valamint hogy vonják le a szükséges 
következtetéseket piacfelügyeleti tevékenységeik fejlesztése tekintetében;

Végrehajtás és szankciók

28. felszólít a gépjárművek kibocsátásának mérésére vonatkozó szabályok szigorúbb és 
eredményesebb végrehajtására az Európai Unióban; úgy véli, hogy csak az erőteljesebb 
uniós szintű felügyelet biztosíthatja a kibocsátásokra vonatkozó uniós jogszabályok 
megfelelő végrehajtását; azt javasolja, hogy haladéktalanul alakítsák át a gépkocsik 
kibocsátására vonatkozó irányítási struktúrát, és hozzák összhangba a többi közlekedési 
ágazattal;

29. javasolja, hogy az információcsere és közös felügyeleti intézkedések végzése céljából 
hozzanak létre az Egyesült Államokkal (EPA) a kibocsátásokra vonatkozóan egy 
állandó nemzetközi együttműködési keretet; ilyen intézkedések más termékekre 
vonatkozóan már érvényben vannak az Európai Unión belül;

30. sürgeti a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást azon tagállamok ellen, 
amelyek nem hoztak létre hatékony piacfelügyeletet; 

31. javasolja, hogy a Bizottság kapjon felhatalmazást arra, hogy hatékony, arányos és 
visszatartó erejű közigazgatási bírságot szabhasson ki abban az esetben, ha 
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megállapítást nyer, hogy valamely jármű nem felel meg a jogszabályoknak;

32. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a 715/2007/EK rendelet 
rendelkezéseinek a gyártók általi megsértése esetében alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó rendelkezések legyenek hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek, 
valamint hogy azokról haladéktalanul tájékoztassák a Bizottságot;

33. felszólítja a tagállamokat, hogy a kibocsátási csalással kapcsolatos botrány nyomán 
alkalmazzanak szigorúbb intézkedéseket; felszólítja a tagállamokat, hogy adott esetben 
alkalmazzák a rendelkezésre álló szankciókat, többek között a kötelező visszahívási 
programokat és a típusjóváhagyások visszavonását; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
visszahívási programokra vonatkozóan biztosítson összehangolt megközelítést az 
Európai Unió egészében;

34. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék egyértelműbbé a gépkocsik kibocsátásával 
kapcsolatos szankciókra vonatkozó nemzeti jogszabályaikat, pontosítva, hogy a 
gépkocsigyártók büntetőjogi eljárás alá vonhatóak-e, valamint hogy a megállapított 
bírságok járművenként vagy modellenként értendőek-e;

35. megjegyzi, hogy nehéz információkat gyűjteni a tagállami szankciókról, mivel nem 
állnak rendelkezésre nemzeti szintű statisztikák; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy rendszeresen készítsenek erre vonatkozó statisztikákat;

36. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy erősítsék meg az olyan európai 
végrehajtási mechanizmusokat, mint például a környezetvédelmi jog végrehajtásának és 
alkalmazásának elősegítésére létrehozott európai uniós hálózat (IMPEL);

A vizsgálóbizottság hatásköre és korlátai

37. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy vegyen részt a Parlamentnek az Európai 
Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezésekről szóló, 
és a 95/167/EK határozatot hatályon kívül helyező európai parlamenti rendeletre 
irányuló javaslatára vonatozó tárgyalások időben történő lezárásában;

38. úgy véli, hogy a Parlament vizsgálóbizottságainak hatáskörét jobban hozzá kellene 
igazítani a nemzeti parlamentek vizsgálóbizottságainak hatásköréhez, különösen a 
személyek idézése és az együttműködés elutasítása esetén való szankciók kiszabása 
tekintetében; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a Parlament 
jelenlegi javaslatában foglalt, ezzel kapcsolatos rendelkezéseket;

39. felhívja a Bizottságot, hogy soron kívül vizsgálja felül a biztosok magatartási kódexét 
annak érdekében, hogy abba belefoglaljon a korábbi biztosoknak a hivatali idejük alatt 
történt politikai döntéshozatalra és jogalkotásra irányuló vizsgálóbizottsági vizsgálat 
keretében való számonkérhetőségére vonatkozó rendelkezéseket;

40. kéri a Bizottságot, hogy használja fel az vizsgálóbizottság létrehozására vonatkozó 
plenáris határozat és a vizsgálóbizottság munkájának tényleges megkezdése közti időt 
arra, hogy a vizsgálóbizottság megbízatásához kapcsolódó kezdeti dokumentumokat 
készítsen elő a gyorsabb információnyújtás érdekében, ezáltal megkönnyítve a 
kezdetektől a vizsgálóbizottság munkáját; ezt szem előtt tartva úgy véli, hogy felül kell 
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vizsgálni a Bizottság dokumentumok archiválására és továbbítására vonatkozó 
szabályait, és javítani kell azokat a jövőbeli megkeresések megkönnyítése érdekében;

41. javasolja, hogy a Bizottságon belül hozzanak létre egységes kapcsolattartási pontot a 
Parlament vizsgálóbizottságaival való kapcsolattartás céljából, különösen abban az 
esetben, amikor számos főigazgatóság érintett, annak érdekében, hogy egyfelől 
megkönnyítsék az információáramlást, másfelől pedig hogy építeni lehessen az eddig 
kialakított bevált gyakorlatokra;

42. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák be a vizsgálóbizottságokkal szemben a 95/167/EK 
határozatban, konkrétan annak 3. cikkében foglaltaknak megfelelően fennálló jogi 
kötelezettségeiket; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy tekintettel a válaszadások 
során tapasztalt jelentős késlekedésekre, segítsék a vizsgálóbizottságok munkáját, 
tiszteletben tartva a jóhiszemű együttműködésnek az EUSZ 4. cikkének (3) 
bekezdésében foglalt elvét;

43. felhívja azon tagállamokat, amelyek nemzeti vizsgálatokat végeztek a 
személygépkocsik szennyezőanyag-kibocsátásáról, hogy késlekedés nélkül juttassák el 
a Bizottsághoz és a Parlamenthez a vizsgálatok során nyert összes adatot és eredményt;

44. úgy véli, hogy a bizottság megbízatásának első felét az írásos bizonyítékok gyűjtésére 
és elemzésére kell fordítani, a nyilvános meghallgatások megkezdését megelőzően; 
hasznosnak véli a meghallgatások lezárása és a végleges jelentés kidolgozása közti 
„várakozási időszak” beiktatását, hogy el lehessen végezni a bizonyítékok gyűjtését, 
azokat megfelelően elemezni lehessen, és teljes körűen be lehessen őket építeni a 
jelentésbe;

45. megjegyzi, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 198. cikkében egyértelműbben 
meg kellene határozni a vizsgálóbizottság 12 hónapos időtartamának kezdő időpontját;

46. úgy véli, hogy a jövőbeni megbízatások során nem kellene félidős jelentés kérni, hogy 
ez ne előlegezze meg a vizsgálat végső következtetéseit;

47. úgy véli, hogy a vizsgálóbizottságoknak a jövőben a lehető legkisebb méretűeknek kell 
lenniük, hogy a bizottság minél nagyobb hatékonysággal és eredményességgel 
szervezze meg és végezze munkáját, különösen a nyilvános meghallgatások során;

48. hangsúlyozza, hogy a Parlament belső igazgatási szabályai az állandó bizottságok 
kialakult gyakorlatára szabottak, és ezért gyakran nem felelnek meg a vizsgálóbizottság 
eseti jellegének, amely szokatlanabb körülmények között végzi munkáját, egy 
konkrétan körülhatárolt témakörben és időbeli korlát mellett; úgy véli, hogy fennáll 
annak kockázata, hogy a pénzügyi korlátok megakadályozzák a vizsgálóbizottságokat 
abban, hogy minden olyan szakértőt meghallgassanak, akiket szükségesnek ítélnek a 
bizottság munkájának elvégzéséhez; úgy véli, hogy rugalmasabbá kell tenni a 
meghallgatások és küldöttségek belső engedélyezési határidőit;

49. úgy véli, hogy a vizsgálóbizottságoknak elsőbbségi hozzáféréssel és saját forrásokkal 
kellene rendelkezniük a vonatkozó parlamenti szolgálatoknál, hogy az utóbbiak képesek 
legyenek foglalkozni különösen a tanulmányokra, tájékoztatókra (briefing) stb. 
vonatkozó kérésekkel a szabályok által megszabott időkorláton belül;
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50. megjegyzi, hogy a hatályos szabályok alapján az akkreditált parlamenti asszisztensek 
nem tekinthetnek bele a nem minősített „egyéb bizalmas adatokba” a biztonságos 
olvasótermekben; megjegyzi, hogy egyes képviselők úgy ítélték meg, hogy ez a szabály 
akadályozza e dokumentumok hatékony és alapos áttekintését a vizsgálóbizottságok 
számára rendelkezésre álló korlátozott időtartamon belül;

°

° °

51. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást és a vizsgálóbizottság végleges 
jelentését a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek.
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