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Európai Parlament

Elnökségi Főigazgatóság

Plenáris Ülések Igazgatósága
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A plenáris ülés: Felhasználói útmutató

1. KI MIT CSINÁL A PLENÁRIS ÜLÉSEN?

1.1. AZ ELNÖK

Az elnök feladatai (22. cikk)

Az elnök irányítja a Parlament és szervei összes tevékenységét, és rendelkezik mindazokkal a
hatáskörökkel, amelyek a Parlament üléseinek levezetéséhez, valamint az ülések szabályszerű
lefolytatásának biztosításához szükségesek.

Az ülést vezető elnök feladata az ülés megnyitása, felfüggesztése és berekesztése, ő gondoskodik az
eljárási szabályzat betartásáról, rendet tart, szót ad, lezárja a vitákat, szavazásra bocsátja az ügyeket
és kihirdeti a szavazások eredményét.

Az elnök megválasztása (15. és 16. cikk)

Az elnököt titkos szavazással választják meg. A jelöléshez vagy egy képviselőcsoport vagy legalább
40 képviselő támogatása szükséges. A jelöléseket minden forduló előtt átadják az elnöki feladatok
ellátásával a 14. cikknek megfelelően ideiglenesen megbízott elnöknek, aki bejelenti azokat a
Parlamentnek. Ha három fordulót követően egyik jelölt sem nyerte el a leadott szavazatok abszolút
többségét, a negyedik fordulóban az a két jelölt szerepel, akik a harmadik fordulóban a legtöbb
szavazatot kapták.

Szavazategyenlőség esetén az idősebb jelöltet választják meg.

A Parlament elnökének megválasztását követően az ideiglenesen elnöklő képviselő elhagyja az elnöki
széket. Kizárólag a megválasztott elnök tarthat nyitóbeszédet.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-022+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-016+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
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1.2. AZ ALELNÖKÖK

Az alelnökök feladatai (23. cikk)

Ha az elnök nincs jelen vagy akadályoztatva van hivatali kötelességei ellátásában, illetve ha részt
kíván venni a vitában, az alelnökök helyettesítik.

Az alelnökök megválasztása (15. és 17. cikk)

Az alelnököket az elnök megválasztását követően választják meg.  Tizennégy alelnöki helyet kell
betölteni. Az alelnököket titkos szavazással választják meg. A jelöléshez vagy egy képviselőcsoport
vagy legalább 40 képviselő támogatása szükséges. A jelölteket az első fordulóban megválasztottnak
nyilvánítják, ha a leadott szavazatok abszolút többségét megszerzik és szerepelnek azon tizennégy
vagy kevesebb jelölt között, akik a legtöbb szavazatot kapták.

Második fordulót akkor tartanak, ha az első forduló után betöltetlen tisztségek maradnak. Ha
szükséges lenne harmadik forduló is, annak során relatív többség is elegendő a fennmaradó
tisztségek betöltésére. Szavazategyenlőség esetén az idősebb jelölteket választják meg.

Ha a jelölések száma nem haladja meg a betöltetlen alelnöki helyek számát, a jelöltek közfelkiáltással
is megválaszthatók. Ebben az esetben titkos szavazást kell tartani rangsoruk meghatározására.

1.3. MEGBÍZATÁS

A megbízatás időtartama (19. cikk)

Az elnök és az alelnökök megbízatása két és fél évre szól.

Megbízatás – Megüresedés (20. cikk)

Ha az elnök vagy egy alelnök pótlása válik szükségessé, utódját a fenti rendelkezések szerint kell
megválasztani.

Ha az elnöki tisztség üresedik meg, az új elnök megválasztásáig az első alelnök látja el az elnöki
feladatokat.

1.4. IDEIGLENES ELNÖK (14. cikk)

Az elnök megválasztásáig a leköszönő elnök, illetve távollétében – a rangsor szerint – valamelyik
leköszönő alelnök, illetve az alelnökök távollétében a leghosszabb ideje hivatalban lévő képviselő
elnököl.

Amíg az elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó képviselő elnököl, nem lehet olyan ügyeket megvitatni,
amelyek tárgya nem az elnökválasztás vagy a mandátumok vizsgálata.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-023+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-017+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-019+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-020+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES


DV\1035606HU.doc 3/32

HU

1.5. AZ ELNÖKSÉG

Az Elnökség összetétele (24. cikk)

Az Elnökség a Parlament elnökéből és a tizennégy alelnökből áll.

Az Elnökség feladatai (25. cikk)

Az Elnökség a képviselőket és a Parlament belső szervezeti felépítését, titkárságát és szerveit érintő
pénzügyi, szervezeti és igazgatási határozatokat hoz. Az ülések lebonyolításával kapcsolatos
ügyekben is eljár.

1.6. AZ ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETE

Az Elnökök Értekezletének összetétele (26. cikk)

Az Elnökök Értekezlete a Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok elnökeiből áll.

A Parlament elnöke felkér egy független képviselőt, hogy vegyen részt az Elnökök Értekezletének
ülésein, szavazati jog nélkül.

Az Elnökök Értekezletének feladatai (27. cikk)

Az Elnökök Értekezlete egyebek mellett elfogadja a Parlament plenáris üléseinek napirendtervezetét
és végleges napirendtervezetét.

1.7. A BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉRTEKEZLETE (29. és 149. cikk)

A Bizottsági Elnökök Értekezlete az összes állandó és ideiglenes bizottság elnökéből áll.

A Bizottsági Elnökök Értekezlete ajánlásokat tesz az Elnökök Értekezletének az ülések
napirendtervezetére vonatkozóan.

1.8. KÉPVISELŐK

Ülésrend az ülésteremben (36. cikk)

A képviselőcsoportok, a független képviselők és az Európai Unió intézményei számára az
ülésteremben fenntartott helyek felosztását az Elnökök Értekezlete határozza meg.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-024+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-025+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-026+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-027+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-029+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-036+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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Ülésterv

Minden plenáris ülésre külön üléstervet osztanak ki és tesznek közzé a plenáris ülés honlapján.

1.9. KÉPVISELŐCSOPORTOK (32. cikk)

A képviselők politikai hovatartozásuknak megfelelően csoportokat alakíthatnak. Egy képviselőcsoport
legalább a tagállamok egynegyedéből megválasztott képviselőkből áll. Egy képviselőcsoport
megalakításához minimum 25 képviselő szükséges.

Egy képviselő csak egy képviselőcsoporthoz tartozhat.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-032+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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2. A PLENÁRIS ÜLÉSEK SZERVEZÉSE

A Parlament havonta négynapos ülést tart (hétfőtől csütörtökig) Strasbourgban. További üléseket
tartanak Brüsszelben.

Mindegyik ülésre napirendet készítenek.

2.1. A PARLAMENT ÜLÉSSZAKAI

Parlamenti ciklus (145. cikk)

A parlamenti ciklus a képviselők ötéves megbízatásával esik egybe.

A Parlament összehívása (146. cikk)

A Parlament minden év márciusának második keddjén külön összehívás nélkül összeül, és maga
határozza meg az ülésszak megszakításainak időtartamát.

A Parlament ezenkívül a megválasztásától számított egy hónapos időszak lejártát követő első kedden
is külön összehívás nélkül összeül.

Az elnök kivételesen, saját kezdeményezésére vagy a képviselők többségének kérelmére, illetve a
Bizottság vagy a Tanács kérelmére is összehívhatja a Parlamentet.

A Parlament ülésnaptára

A Parlament éves ülésnaptárát a plenáris ülésen fogadják el.

Ülésszakok, ülések, ülésnapok (145. cikk)

Az ülésszak éves időszak.  Az ülések a Parlament főszabályként havonta összehívott gyűlései.  Az
ülések egynapos ülésnapokra oszlanak.

A plenáris ülésekkel egyidejűleg tartott ülések

Általános szabályként a parlamenti tevékenység fő fóruma a plenáris ülés, ezért ezzel egyidejűleg
más ülést nem lehet tartani.

2.2. NAPIREND

Napirend

Minden egyes plenáris ülésre közzéteszik az alábbiakat:
 a napirendtervezetet,
 a végleges napirendtervezetet,
 és a napirendet.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-146+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/meetings-search.html?date=04%2F08%2F2014&localisation=ALL&body=SPE&term=LONG_TERM
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
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Napirendtervezet (149. cikk)

A következő üléshét napirendtervezetét az Elnökök Értekezlete állítja össze az adott üléshetet
megelőző utolsó előtti ülésén. Ezt követően azt minden hivatalos nyelvre lefordítják, majd kinyomtatják
és kiosztják, illetve közzéteszik a plenáris ülés honlapján.

Végleges napirendtervezet (149. cikk)

A képviselőcsoportok módosításokat javasolhatnak a napirendtervezethez. E kérelmek
megvizsgálását követően az Elnökök Értekezlete az adott üléshetet megelőző utolsó ülésén
elfogadja a végleges napirendtervezetet. Ezt követően azt minden hivatalos nyelvre lefordítják, majd
kinyomtatják és kiosztják, illetve közzéteszik a plenáris ülés honlapján.

A napirend elfogadása (152. cikk)

Az ülések megkezdésekor a Parlament határozatot hoz a végleges napirendtervezetről.

A végleges napirendtervezet módosítására irányuló javaslatokat valamely bizottság, képviselőcsoport,
vagy legalább 40 képviselő nyújthat be, és azokat az elnöknek legalább egy órával az ülés
megkezdése előtt kézhez kell kapnia. Az elnök minden javaslat esetében a javaslat szerzőjének,
valamint egy mellette és egy ellene felszólalónak adhat szót, legfeljebb egy-egy perc terjedelemben.

Az így elfogadott napirend az alábbiakat tartalmazza:

 a különböző parlamenti eljárások jelölését (felsorolva a szavazásra kerülő napirendi pontok
sorrendjét),

 a viták és egyéb napirendi pontok sorrendjét,
 a napirendi pontok részletes leírását (referenciadokumentumok és eljárások),
 a felszólalási időt,
 valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó szövegek előterjesztésének, illetve a külön,

részenkénti és/vagy név szerinti szavazásra irányuló kérelmeknek a benyújtási határidejét.

Ezt követően azt minden hivatalos nyelvre lefordítják, majd kinyomtatják és kiosztják, illetve
közzéteszik a plenáris ülés honlapján.

A napirend módosításai

Az eljárási szabályzat csak a következő három esetben ad lehetőséget a már elfogadott napirend
módosítására:
 jogalkotási javaslattal kapcsolatos sürgősségi eljárás alkalmazása esetében (154. cikk),
 eljárási indítvány alkalmazása esetében (187–191. cikk),
 az elnök javaslatára. (Az elnök általában csak a képviselőcsoportokkal kialakított konszenzus

esetén tesz ilyen javaslatot).

Ha a napirend módosítására vonatkozó javaslatot elutasítják, az ugyanazon az ülésen nem
terjeszthető elő újból.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-152+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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2.3. VITÁK

Ütemezés

A plenáris ülések vitáit a plenáris ülések honlapján élőben lehet követni. A soron következő vitákat, a
becsült időpontokat és a felszólalók listáját közzéteszik és valós időben frissítik.

Vita és szavazás elnapolása (190. cikk)

Az egyes napirendi pontok vitájának megkezdésekor bármely képviselőcsoport vagy legalább
negyven képviselő indítványozhatja a vita egy meghatározott napra és időpontra történő elnapolását.
Az ilyen indítványról haladéktalanul szavaznak.

Az elnapolás indítványozásának szándékát legalább huszonnégy órával korábban be kell jelenteni az
elnöknek.

Az indítvány elfogadása esetén a Parlament rátér a következő napirendi pontra. Az elnapolt vitát a
meghatározott napon és időpontban folytatják. Ha az indítványt elutasítják, azt ugyanazon ülés során
nem lehet újra előterjeszteni.

A szavazást megelőzően vagy a szavazás során bármely képviselőcsoport vagy legalább negyven
képviselő indítványozhatja a szavazás elnapolását. Az ilyen indítványról haladéktalanul szavaznak.

A vita lezárása (189. cikk)

Az elnök javaslatára, illetve bármely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő kérelmére a
vita azt megelőzően is lezárható, hogy a felszólalók listájának végére jutottak volna. Az ilyen
javaslatról vagy indítványról haladéktalanul szavaznak.

A javaslat vagy kérelem elfogadása esetén kizárólag azoknak a képviselőcsoportoknak egy-egy
képviselője szólalhat fel, amelyek a vita folyamán még nem kaptak szót.  E végső felszólalásokat
követően a vitát lezárják, és a Parlament szavaz a megvitatott ügyről, kivéve ha a szavazás időpontját
már korábban kitűzték.

A javaslatot vagy kérelmet elutasítása esetén ugyanazon vita során kizárólag az elnök terjesztheti újra
elő.

2.4. HATÁRIDŐK

A módosítások előterjesztésének határideje

A plenáris ülésen szavazásra bocsátott szövegekre irányuló módosítások benyújtásának határideje
rendszerint a strasbourgi és brüsszeli ülések kezdete előtti hét szerdája déli 12 óra.

Az üléseken különböző határidőket lehet elfogadni, különösen a végleges napirendtervezethez vagy
magához a napirendhez adott új napirendi pontok vonatkozásában.

A határidőket közzéteszik az ülés napirendjében és a plenáris ülés honlapján.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
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A külön, részenkénti vagy név szerinti szavazásra irányuló kérelmek határideje

Egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő kérhet külön, részenkénti vagy név szerinti
szavazást. A kérelmet írásban, a napirendben meghatározott határidő előtt (általános
szabályként két nappal a szavazás előtt) kell benyújtani.

Jelentés alapján történő döntéshozatal esetén a Parlament az egyszeri és/vagy zárószavazás során
név szerint szavaz (179. cikk). Ez nem alkalmazandó a mentelmi jogra vonatkozó eljárásokkal
kapcsolatos jelentések esetében (9. cikk).

A jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos határidők

A jogalkotási eljárások kezelésére vonatkozó határidőket az elnök jelenti be, és azok kötelező erővel
bírnak. A parlamenti eljárásokra az eljárási szabályzatban megállapított határidőket e bejelentések
alapján lehet kiszámítani. A bejelentések részletei az adott ülés jegyzőkönyvében találhatók.

2.5. SÜRGŐSSÉGI ELJÁRÁS (154. cikk)

Az elnök, bármely bizottság, bármely képviselőcsoport, legalább negyven képviselő, a Bizottság vagy
a Tanács kérheti a Parlamenttől bármely javaslatról tartandó vita sürgősnek nyilvánítását. A kérelmet
írásban és indokolással ellátva kell benyújtani.

Az elnök a kérelem kézhezvételét bejelenti a Parlamentnek, a kérelemről pedig a következő ülésen
szavaznak.

Amennyiben a kérelmet elfogadják, az elnök meghatározza az esetleges vita és a szavazás
időpontját. Sürgősségi vita megtartható jelentés nélkül vagy kivételes esetben az illetékes bizottság
szóbeli jelentése alapján.

Lásd még a „Módosítás és vita nélküli eljárás” (5.3. pont: Szavazási eljárás) és a „Módosítások –
Egyszerűsített eljárás” (5.1. pont: Módosítások) című részeket.

2.6. ÜNNEPÉLYES ÜLÉS

Az elnök meghívására történő hivatalos (pl. államfői vagy miniszterelnöki) látogatások alkalmával
ünnepélyes ülést tartanak. A hivatalos vendégek az e célból felállított szónoki emelvényről szólnak a
Parlamenthez.

Szaharov-díj

Az Európai Parlament 1988 óta évente ítéli oda a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjat,
amellyel olyan – Andrej Szaharovhoz hasonlóan fellépő – személyeket vagy szervezeteket tüntet ki,
amelyek komoly erőfeszítéseket tesznek az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmében,
illetve az elnyomás és az igazságtalanság ellen. A díjat minden évben, általában decemberben a
Parlament ünnepélyes ülésén adják át.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-009+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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3. ÜLÉSHELY, ÜLÉSTEREM, KARZAT
A Parlament havonta négynapos ülést tart (hétfőtől csütörtökig) Strasbourgban. További üléseket
tartanak Brüsszelben.

Mindegyik ülésre napirendet készítenek.

Belépés az ülésterembe

A 157. cikk értelmében az ülésterembe kizárólag a parlamenti képviselők, a Bizottság vagy a Tanács
tagjai, a Parlament főtitkára, a személyzet tagjai, valamint hivatalos feladataikat végző uniós szakértők
és tisztviselők léphetnek be.

A képviselőcsoportok munkatársai rendelkeznek néhány, számukra fenntartott hellyel az
ülésteremben. Ők az ülésterembe kizárólag abban az esetben léphetnek be, ha a képviselőknek
feladataik ellátásához feltétlenül szükségük van a segítségükre. A belépéshez különleges
belépőkártyát kell felmutatniuk, amelyet mindig jól láthatóan kell viselniük.

A Parlament tisztviselői csak kivételes esetben léphetnek be az ülésterembe, és kizárólag akkor, ha a
képviselőknek feladataik ellátásához feltétlenül szükségük van a segítségükre. A belépéshez
különleges belépőkártyát kell felmutatniuk, amelyet mindig jól láthatóan kell viselniük.

Kizárólag a parlamenti teremőrök oszthatnak ki a parlamenti ügyrenddel kapcsolatos
dokumentumokat az ülés elnökének felhatalmazása alapján.

Csoportos látogatások kérelmezése

A csoportos látogatásokra vonatkozó kérelmeket az alábbi címekre lehet lehet elküldeni:

Brüsszeli és strasbourgi látogatások a plenáris ülésnapok során:

EUROPEAN PARLIAMENT
Visits and Seminars

PHS 01C003
rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIUM
Tel.: +32/2 284 21 03
Fax: +32/2 284 35 30

Strasbourgi látogatások a plenáris ülésheteken kívül:

EUROPEAN PARLIAMENT
Strasbourg Office

BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex

FRANCE
Tel.: +33/3 88 17 20 01 / +33/3 88 17 20 08

Fax: +33/3 88 17 51 84

A látogatásokat az alábbi internetes címen elérhető online űrlapon is lehet kérelmezni:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/visiting/hu/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html
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Belépés a karzatra

A Parlament vitái nyilvánosak, kivéve amennyiben a közgyűlés ezzel ellentétes döntést hoz.

A karzatra kizárólag a Parlament elnökének vagy a Főtitkárság illetékes osztályának engedélyével
rendelkező személy léphet be.

A Protokoll Osztálynak mindig vannak fenntartott szabad helyei a hivatalos küldöttségek, a diplomáciai
testületek tagjai, a nemzeti parlamentek képviselői és más fontos személyiségek számára. A belépési
kérelmeket az Elnökségi Főigazgatóság Protokoll Osztályánál kell leadni. Elvben kizárólag ilyen
személyeket engedhetnek be a karzat protokolláris célból fenntartott részére.

A sajtó akkreditált képviselői számára mindig tartanak fenn szabad helyeket. A karzatra való belépés
tekintetében a Parlament épületeiben dolgozó fényképészekre és televíziós forgatócsoportokra
alkalmazandó szabályok érvényesek.

A képviselők által meghívott látogatócsoportok számára mindig tartanak fenn szabad helyeket. A
belépési kérelmet a Kommunikációs Főigazgatóság Látogatások és Szemináriumok Osztályához kell
benyújtani. Az engedély korlátozott időtartamra érvényes, amely nem haladhatja meg az egy órát.

A Protokoll Osztály és a Látogatások és Szemináriumok Osztálya időben eljuttatja az Ülésszervezési
és Nyomon Követési Osztálynak a hivatalos küldöttségek, illetve a karzaton tartózkodó
látogatócsoportok részletes adatait, hogy az ülés elnökét tájékoztatni lehessen a megjelent látogatók
személyazonosságáról.

A képviselő által meghívott, kevesebb mint kilenc főből álló látogatócsoportokat és egyéb látogatókat
a rendelkezésre álló helyek függvényében engedik be. Ezeknek a látogatóknak rendelkezniük kell a
Biztonsági Szolgálat akkreditációs központja által kiállított belépőkártyával. Az ilyen belépőkártyákat
az adott ülésre állítják ki, legfeljebb egynapos érvényességgel. Kérésre a belépőkártyát a kártya
viselőjének mindig fel kell mutatnia.

A tisztviselők, a képviselőcsoportok munkatársai, a képviselők asszisztensei, illetve a hosszabb
látogatáson levő látogatók a karzaton rendelkezésre álló helyek függvényében beengedhetők.

Amennyiben szükséges, rendelkezésükre bocsáthatnak egy külön helyiséget az ülésteremből való élő
közvetítéssel.

Főszabályként kisgyermekek nem engedhetők be a karzatra.

A karzatra szóló belépőkártyák és különleges belépőkártyák

Az ülések idején a Parlament Látogatások és Szemináriumok Osztálya felelős a karzatra szóló
belépőkártyák kiállításáért a csoportos látogatók és az egyéni, külső látogatók számára.

A belépőkártyákat, amelyek csak az aznapi ülésre szólnak és korlátozott időre, maximum egy órára
érvényesek az ülésterem karzatára, a látogatásszervezési szolgálat munkatársai állítják ki.

Az ülések során a sajtónak helyet adó karzat kivételével valamennyi karzatért a Protokoll Osztály felel.
Az általános belépőkártyák nem érvényesek, a karzatra való bejutás csak különleges belépőkártya
felmutatásával engedélyezett.

A különleges belépőkártya iránti kérelmeket legalább huszonnégy órával az adott ülés előtt kell
benyújtani az Európai Parlament Protokoll Osztályához, amely korlátozhatja a kérelmezők különböző
kategóriái számára biztosított helyek számát, illetve prioritási sorrendet állíthat fel.
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A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét és jogállását, a kérelmezett helyek számát,
valamint azon személy(ek) nevét és jogállását, aki(k) számára a kártyát igényelték.

Viselkedés az ülésteremben

A karzatra beengedett személyeknek helyet kell foglalniuk, és csendben kell maradniuk, valamint
tartózkodniuk kell az intézmény méltóságát sértő, valamint a közgyűlés tevékenységét esetlegesen
megzavaró bármely cselekménytől.

Tilos a tetszésnyilvánítás és a nemtetszés kifejezése (157. cikk), illetve a fényképezés (kivéve
előzetes hozzájárulással, azzal a feltétellel, hogy kiegészítő megvilágítás, illetve vaku nem
használható).

A karzaton tilos továbbá a mobiltelefonok használata, a dohányzás, az étkezés és az ivás.

Az egyperces néma tiszteletadás idején a karzaton tartózkodó személyeknek fel kell állniuk.

A karzaton jelenlevőket tájékoztatják az intézmény által tőlük elvárt viselkedési szabályokról.

A Parlament karzataiért felelős személyzet rendre utasíthat, és adott esetben kiutasíthat bármely
olyan személyt, akinek az öltözéke, illetve a viselkedése nincs összhangban e szabályokkal.

Filmfelvétel

Az operatőrök és a fotóriporterek az ülés alatt az ülésteremre néző látogatói karzatra állandó belépést
biztosító kártyával rendelkeznek.

A T betűvel (Tribune=karzat) ellátott belépőkártyákat a Sajtószolgálat audiovizuális egysége állítja ki.

A karzaton kiegészítő megvilágítás, illetve vaku használata tilos.

Hivatalos látogatások

Hivatalos látogatás alatt általában az olyan, hivatalos tisztséget betöltő személyek látogatása értendő,
akik az Európai Parlament megfelelő hatóságai meghívásának tesznek eleget, és akik látogatásuk
alatt hivatalos minőségükben járnak el.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
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4. SZERVEZÉS ÉS A VITÁK LEVEZETÉSE
A plenáris ülések elsősorban vitákból és szavazásokból állnak (a szavazással kapcsolatos további
információért lásd az 5. fejezetet: „A szavazás megszervezése és levezetése”).

Az Elnökök Értekezlete által nagy politikai jelentőségű vitának ítélt, kiemelt vitákat általában szerda
délelőtt tartják Strasbourgban. A kiemelt vitákkal párhuzamosan nem lehet más üléseket szervezni.

4.1. VITATÍPUSOK

Bizottsági jelentések (teljes vita)

A jelentéseket először megvitatják, majd szavazásra bocsátják. A teljes vita felépítése általában a
következő:
 Előadó/Előadók
 Tanács (ha képviselője jelen van)
 Bizottság
 A vélemények előadói
 A felszólalók listáján szereplő felszólalók
 Jelentkezés alapján felszólalók („catch the eye”)
 Bizottság
 Tanács (ha képviselője jelen van)
 Előadó/Előadók

Az előadónak 6 perc felszólalási idő áll rendelkezésére. Ezt az időt nem vonják le a képviselőcsoportok
számára megállapított felszólalási időből.

A vélemények előadói egy perc beszédidőt kapnak. Ezt az időt nem vonják le a képviselőcsoportok
számára megállapított felszólalási időből.

A bizottságban a tagok túlnyomó többségével elfogadott jelentéseket vita nélkül, közvetlenül szavazásra
tűzik (150. cikk).

Bizottsági jelentés (rövid ismertetés) (150. és 151. cikk)

Elsősorban saját kezdeményezésű jelentések esetében tartanak rövid ismertetést. Ez az előadó
felszólalásából (4 perc) és a Bizottság válaszából áll, amelyet legfeljebb tízperces vita követ, amelynek
során az elnök legfeljebb egy percre szót adhat bármely képviselőnek a jelentkezés alapján történő
szólítási („catch the eye”) eljárás szerint.

A jelenlegi gyakorlat értelmében a rövid ismertetések felépítése a következő:
 Előadó: 4 perc,
 Felszólalás jelentkezés alapján („catch the eye”): 5 perc (indikatív),
 Bizottság: 5 perc.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-151+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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A többi intézmény nyilatkozatai (123. cikk)

Az Európai Tanács, a Tanács, a Bizottság, illetve a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselője által tett nyilatkozatokról is lehet vitát tartani. A vitát állásfoglalással lehet
lezárni.

Szóbeli választ igénylő kérdések a Tanácshoz és a Bizottsághoz (128. cikk)

Szóbeli választ igénylő kérdéseket a bizottságok és a képviselőcsoportok nyújthatnak be. Ha a kérdést
bizottság nyújtotta be, a szerzőnek öt perc beszédideje van. A viták vonatkozhatnak az ugyanarról a
témáról több képviselőcsoport által benyújtott szóbeli választ igénylő kérdésekre is. Az ilyen esetekben
minden szerző két perc beszédidővel rendelkezik.

Az egy vagy több kérdésről szóló vitát állásfoglalással lehet lezárni.

Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (135. cikk)

A Parlament havonta egyszer kedd délután Strasbourgban az emberi jogok, a demokrácia és a
jogállamiság megsértését érintő ügyekről tart vitát. Minden alkalommal három témát választanak. Az ülés
napirendjén már szereplő témát nem lehet felvenni az ilyen jellegű vita napirendjére. A vita teljes
terjedelme nem haladhatja meg a 60 percet.

A vita az állásfoglalási indítvány szerzőinek felszólalásaival kezdődik, mindegyikük egyperces
beszédidővel rendelkezik. Őket követik a képviselőcsoportok nevében felszólalók. Minden vita során két
perc jut a jelentkezés alapján („catch the eye”) történő felszólalásokra. A vitát a Bizottság zárja le.

A vita lezárásaként létrejövő állásfoglalásra irányuló indítványról szóló szavazásra közvetlenül a vita után
kerül sor.

Rendkívüli vita (153. cikk)

Nagy jelentőségű ügyekben a 153. cikk lehetővé teszi rendkívüli vita megtartását. Az ilyen jellegű vita
legfeljebb 60 percig tarthat, és állásfoglalás elfogadása nélkül zárul.

Ezt a rendelkezést a gyakorlatban nagyon ritkán alkalmazzák.

Kérdések órája (129. cikk)

Minden ülésen 90 perces időtartamban lehetőséget biztosítanak a Bizottsághoz intézett kérdések
feltevésére egy vagy több konkrét horizontális témakörben, melyet az ülés előtt egy hónappal az Elnökök
Értekezlete határoz meg.

A biztosok szakpolitikai területe ahhoz vagy azokhoz a konkrét horizontális témakörhöz vagy
témakörökhöz kapcsolódik, amellyel vagy amelyekkel kapcsolatban kérdéseket kapnak. A biztosok
száma ülésenként legfeljebb kettő, a kérdések órájára választott konkrét horizontális témakör vagy
témakörök függvényében egy harmadik biztos meghívásának lehetősége mellett.

Azokat a képviselőket, akik kérdést tehetnek fel a biztosok egyikének, sorsolásos rendszer alapján
választják ki a következők szerint:
 egy órával a kérdések órájának kezdete előtt gyűjtőurnát helyeznek el a plenáris ülésterem

bejáratánál;
 azok a képviselők, akik kérdést szeretnének feltenni, ráírják a nevüket egy űrlapra, amelyet a

gyűjtőurnába helyeznek;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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 azok a képviselők, akik kérdést szeretnének feltenni, legfeljebb egy űrlapot dobhatnak be az urnába;
 az elnök megnyitja a kérdések óráját, és lezárja a gyűjtőurnát;
 az elnök kihúz egy űrlapot, és felszólítja a kiválasztott képviselőt, hogy tegye fel kérdését az illetékes

biztosnak.

A képviselőnek egy perc áll rendelkezésére a kérdés kifejtésére, a biztosnak pedig két perc a
válaszadásra. A képviselő 30 másodpercben a fő kérdéshez közvetlenül kapcsolódó kiegészítő kérdést
tehet fel. A biztosnak két perc áll rendelkezésére a kiegészítő válaszra.

Kérdések órája (129. cikk)

Külön időkeretet lehet biztosítani a Tanácshoz, a Bizottság elnökéhez, a Bizottság alelnökéhez/az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez és az eurócsoport elnökéhez intézett kérdésekre.

A Bizottság elnökéhez intézett kérdések órájának 60 perce a bevett gyakorlat alapján két részre oszlik: az
első rész a képviselőcsoportok elnökei által bármely témában „szabadon” feltett kérdésekből áll, a
második rész pedig egy konkrét témára összpontosít, és ennek során az érintett intézmény képviselője a
jelentkezés alapján történő szólítási („catch-the-eye”) eljárást követve válaszol a képviselők kérdéseire.
Az első rész során a felszólalási idő egy perc kérdésenként és 30 másodperc az esetleges kiegészítő
kérdés esetén. A második részben egy perc áll a képviselők rendelkezésére, hogy feltegyék kérdésüket.
A más képviselőkkel tartott kérdések órája egyszerűen a jelentkezés alapján történő („catch-the-eye”)
kérdésfeltevésből áll. Az érintett intézmény képviselője által adott válasz nem haladhatja meg az egy
percet.

4.2. ELJÁRÁSOK A VITÁK SORÁN

Felszólalás jelentkezés alapján („catch the eye”) (a 162. cikk (6) bekezdése)

A viták spontaneitásának és a képviselők részvételének fokozása céljából az idő egy részét rövid
(legfeljebb egyperces) felszólalásokra tartják fenn, melyek során a képviselők jelentkezés alapján
kaphatnak szót. Erre a listán szereplő felszólalások után kerül sor, közvetlenül a Bizottság, a Tanács és
az előadó(k) esetleges záró felszólalásai előtt. A napirend 5 percet különít el a jelentkezés alapján történő
felszólalások számára, ezt az időtartamot azonban az elnök a 162. cikk értelmében a rendelkezésre álló
teljes idő alapján meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti.

Az ezen eljárás keretében felszólalni kívánó képviselők kézfeltartással jelzik ebbéli szándékukat az
elnöknek. Általában elsőbbséget kapnak azok a képviselők, akik a kérdéses vita ideje alatt végig jelen
voltak, vagy a vita, illetve a vita számára kijelölt időtartam során nem szólaltak fel. Az elnök
összességében arra törekszik, hogy biztosítsa a jelentkezés alapján történő felszólalások
kiegyensúlyozottságát, valamint hogy a különböző képviselőcsoportok és a különböző tagállamokból
származó képviselők felváltva kapjanak szót.

Az Elnökök Értekezlete a végleges napirendtervezet elfogadásakor kivételes alapon határozhat úgy, hogy
a vitát egy fordulóra korlátozza, amely a képviselőcsoportok felszólalóinak felszólalásaiból áll, jelentkezés
alapján történő vagy kékkártyás felszólalások nélkül.

Kék kártya (a 162. cikk (8) bekezdése)

Az elnök megadhatja a szót azoknak a képviselőknek, akik egy másik képviselő felszólalása alatt egy kék
kártya felemelésével jelzik azon szándékukat, hogy e képviselőnek fél percnél nem hosszabb kérdést
kívánnak feltenni, amennyiben a felszólaló ehhez hozzájárul, és az elnök úgy ítéli meg, hogy ez nem
zavarja meg a vitát.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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Amikor a képviselő felemeli a kék kártyát, az elnök, amennyiben ezt helyénvalónak ítéli, általában a
felszólalás végén, megkérdezi a felszólalót, hogy hajlandó-e válaszolni a kérdésre, mielőtt megadná a
szót a kékkártyás felszólalónak. A kékkártyás felszólaló 30 másodpercben teheti fel kérdését, és az
eredeti felszólaló 30 másodpercet kap a válaszadásra. A felszólalót több kékkártyás felszólaló is
félbeszakíthatja, az elnök belátása szerint. A vita során egy képviselő több kékkártyás felszólalási
lehetőséget is kérhet, az engedély megadásáról az elnök dönt. A kékkártyás felszólalók az előadókat
vagy a jelentkezéssel történő felszólalásokat is félbeszakíthatják. Az egyéb intézmények képviselőihez
nem lehet kékkártyás eljárással kérdést intézni.

Az Elnökök Értekezlete a végleges napirendtervezet elfogadásakor kivételes alapon határozhat úgy, hogy
a vitát egy fordulóra korlátozza, amely a képviselőcsoportok felszólalóinak felszólalásaiból áll, jelentkezés
alapján történő vagy kékkártyás felszólalások nélkül.

4.3. FELSZÓLALÁS A PLENÁRIS ÜLÉSEN

Azoknak a képviselőknek, akik a napirendben szereplő vitához szóbeli hozzájárulást szeretnének tenni,
képviselőcsoportjuktól kell felszólalási időt kérniük. Kérhetik azt is, hogy a jelentkezés alapján történő
szólítási („catch-the-eye”) eljárás keretében szólalhassanak fel (lásd a 4.2. pontot). A vita tárgyát képező
ügyben közvetlen pénzügyi érdekeltséggel rendelkező képviselőnek a Parlamentben való felszólalásakor
az érdekeltségéről szóbeli bejelentést kell tennie az ülésen (I. melléklet, 1. cikk).

Azok a képviselők, akik a vitában nem szólaltak fel, ülésenként legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 200
szó terjedelmű írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, amelyet a vita szó szerinti jegyzőkönyvéhez
mellékelnek (a 162. cikk (12) bekezdése).

Egyperces felszólalások (163. cikk)

Minden ülés első ülésnapján és az Ülésszervezési és Nyomon Követési Osztály által összeállított lista
alapján legfeljebb 30 perces időtartamban felszólalhatnak a képviselők, hogy a Parlament figyelmét
valamely politikai jelentőségű ügyre felhívják. Az egyes felszólalóknak legfeljebb egypercnyi felszólalási
idő jut.

Az egyperces felszólalások alatt kékkártyás kérdések nem tehetők fel.

Személyes nyilatkozatok (164. cikk)

A képviselő kérheti, hogy személyes nyilatkozatot tehessen a vita során személyére tett megjegyzések
vagy neki tulajdonított vélemények visszautasítására. Saját észrevételei helyesbítésére is tehet
nyilatkozatot.

Általában a személyes nyilatkozat időtartama nem haladhatja meg a három percet.

Eljárási indítványok (185. cikk)

Eljárási indítvány, azaz:

 az elfogadhatatlansági indítvány (187. cikk),
 a bizottsághoz történő visszautalás (188. cikk),
 a vita lezárása (189. cikk),
 a vita és szavazás elnapolása (190. cikk),
 az ülés félbeszakítása vagy berekesztése (191. cikk)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-163+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-191+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES


16/32 DV\1035606HU.doc

HU

iránti kérelem az egyéb felszólalási kérelmekkel szemben elsőbbséget élvez.

Az ilyen indítványok előterjesztésekor az előterjesztőn kívül csak az alábbiak kaphatnak szót: az
előterjesztést támogató és egy azt ellenző felszólaló, valamint az illetékes bizottság elnöke vagy
előadója. A felszólalási idő nem haladhatja meg az egy percet.

A plenáris ülésen folytatott viták tolmácsolása (158. cikk)

A plenáris ülés vitáit az Európai Unió összes hivatalos nyelvére szinkronban tolmácsolják.

Ha a felszólaló nem a hivatalos nyelvek egyikén szólal fel, akkor a felszólalást nem tolmácsolják, és nem
foglalják bele a viták szó szerinti jegyzőkönyvébe.

A felszólalók előzetesen leadhatják a plenáris ülésen elhangzó felszólalásuk szövegét.

A tolmácsfülkék és a hangcsatornák számozása:

1  DE
Német

2  EN
Angol

3  FR
Francia

4  IT
Olasz

5  NL
Holland

6  DA
Dán

7  EL
Görög

8  ES
Spanyol

9  PT
Portugál

10   SU
Finn

11  SV
Svéd

12  CS
Cseh

13  ET
Észt

14  LV
Lett

15  LT
Litván

16  HU
Magyar

17 MT
Máltai

18  PL
Lengyel

19  SK
Szlovák

20  SL
Szlovén

21 BG
Bolgár

22 RO
Román

23  GA
Ír

24 HR
Horvát

Felszólalók

A képviselő a saját helyén állva szólal fel, és a felszólalást az elnökhöz vagy az alelnökhöz intézi.

A felszólalók listája (162. cikk)

A felszólalási időt a teljes ülésre megszabják és bevezetik az adott ülés jegyzőkönyvébe. A
képviselőcsoportok számszerű összetételük alapján kapnak felszólalási időt.

Miután megállapították számukra a felszólalási időt, a képviselőcsoportok a napirenden szereplő
valamennyi vitához kijelölik felszólalóikat. A vitán felszólalni kívánó képviselőknek értesíteniük kell
képviselőcsoportjukat. A képviselőcsoportok a felszólalás szerinti sorrendben megadják felszólalóik nevét
és a számukra megállapított felszólalási időt.

A plenáris ülésen folytatott viták rendje

A. Jelentésről folytatott viták (rendes jogalkotási eljárás, egyetértési eljárás, konzultációs eljárás és
saját kezdeményezésű jelentések1)

1. A vélemény előadója
2. Esetlegesen a Tanács2

1 Azon saját kezdeményezésű jelentések, amelyek nem rövid ismertetések.
2 A Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) hatáskörébe tartozó
tárgyra vonatkozó jelentések tekintetében ez utóbbi az előadó után következik. Ha az alelnök/főképviselő nincs
jelen, akkor maga dönthet a Tanács soros elnökségének képviselője vagy a Bizottság egy tagja általi
helyettesítéséről.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-158+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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3. A Bizottság1

4. Esetlegesen a vélemények előadói
5. A felszólalók listáján szereplő felszólalók
6. Jelentkezés alapján felszólalók („catch the eye”)
7. A Bizottság2

8. Esetlegesen a Tanács3

9. A vélemény előadója

B. Jelentésekről folytatott különleges viták esetei

a) Más intézmények éves jelentései (132.cikk)

1. A vélemény előadója
2. A meghívott intézmény
3. Esetlegesen a Bizottság
(A 4–9. pontok az A. pont szerint)

b) Rövid ismertetések

1. A vélemény előadója
2. Jelentkezés alapján felszólalók („catch the eye”)
3. Bizottság

c) Mentelmi jog felfüggesztése (IMM)

d) Az eljárási szabályzat módosítása (REG)

Általában sem a Tanács, sem a Bizottság nem vesz részt ez utóbbi két típusú vitában, ezért ezek rendje:

1. A vélemény előadója
2. A felszólalók listáján szereplő felszólalók
3. Jelentkezés alapján felszólalók („catch the eye”)
4. A vélemény előadója

C. Egyéb eljárások

a) Az Európai Tanács, a Tanács, az alelnök/főképviselő és a Bizottság nyilatkozatai (123.cikk)

1. Az adott intézmények
2. A felszólalók listáján szereplő felszólalók
3. Jelentkezés alapján felszólalók („catch the eye”)
4. Az adott intézmények
5. Esetleg még egy felszólalási kör fordított sorrendben

b) Szóbeli választ igénylő kérdések (128. cikk)

1. A szóbeli választ igénylő kérdés megfogalmazója
2. Az adott intézmények
3. A felszólalók listáján szereplő felszólalók
4. Jelentkezés alapján felszólalók („catch the eye”)
5. Az adott intézmények

1 Ugyanott.
2 Ugyanott.
3 Ugyanott.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-132+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
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c) Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (135. cikk)

1. Az állásfoglalásra irányuló indítványok megfogalmazói
2. A felszólalók listáján szereplő felszólalók
3. Jelentkezés alapján felszólalók („catch the eye”)
4. Bizottság

D. Általános alapelvek

1. Az Európai Tanácsot, a Tanácsot, az alelnököt/főképviselőt, a Bizottságot és a meghívott
intézményeket felkérik, hogy ne lépjék túl a napirendben számukra megállapított felszólalási időt.

2. Olyan vitában, amelyre a napirend csak egy felszólalási kört irányoz elő, nem kerül sor jelentkezés
alapján történő felszólalásra vagy kék kártyás kérdések feltételére.

3. A szóbeli választ igénylő kérdések (128. cikk) vagy állásfoglalásra irányuló indítványok (135. cikk)
előterjesztőinek felszólalási sorrendje az adott kérdések vagy indítványok benyújtási idejének
sorrendjét követi.

A felszólalási idő maximális időtartama általában a következőképpen alakul:

Előadó/Előadók 6’ (4’+2’)
Vélemény/Vélemények
előadója/előadói

1’

Szóbeli választ igénylő kérdés
megfogalmazója:
– a bizottság nevében
– a képviselőcsoport nevében

5’
2’

Jelentkezés alapján felszólalók („catch
the eye”)

1’

Szavazás indokolása
– a képviselőcsoport nevében
– saját nevében

183. cikk
2’
1’

Eljárási indítvány 185. cikk 1’
Ügyrendi javaslat 186. cikk 1’
Személyes nyilatkozat 164. cikk 3’

4.4. VISELKEDÉS AZ ÜLÉSTEREMBEN

A 11. cikk értelmében a képviselők magatartását kölcsönös tiszteletnek kell jellemeznie, az Európai Unió
alapvető dokumentumaiban meghatározott értékeken és elveken kell nyugodnia, tekintettel kell lennie a
Parlament méltóságára, és nem akadályozhatja a parlamenti munka zökkenőmentes végzését, sem
pedig a nyugalmat a Parlament épületeiben.

Magatartási normák

Az Elnökség által elfogadott szabályzat szerint az ülésteremben nem megengedettek a transzparensek, a
röplapok és a poszterek, emellett tilos a mobiltelefon-használat és a dohányzás.

Az eljárási szabályzat XV. melléklete értelmében:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-183+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-186+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-011+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-15+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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1. Meg kell különböztetni egymástól a vizuális jellegű megnyilvánulásokat – amelyek abban az
esetben tolerálhatók, ha nem sértők és/vagy becsületsértők, ésszerű határok között maradnak és
nem teremtenek konfliktust – és a parlamenti tevékenységet aktívan megzavaró bárminemű
tevékenységeket.

2. A képviselőnek kell viselnie a felelősséget, ha az alkalmazásában álló vagy segítségével a
Parlamentbe bejutó személyek az intézmény helyiségeiben nem tartják tiszteletben a képviselőkre
vonatkozó magatartási szabályokat.

E rendelkezések bármelyikének megsértése a 165. cikk szerinti rendzavarásnak minősülhet.

Rendreutasítás (165. cikk)

Az elnök az ülés megfelelő menetét akadályozó vagy a magatartási normákról szóló 11. cikk vonatkozó
rendelkezéseibe ütköző magatartást tanúsító képviselőt rendreutasítja.

Ismételt rendzavarás esetén az elnök a képviselőt ismét rendreutasítja, és a rendreutasítás ténye bekerül
az ülés jegyzőkönyvébe.

További vagy folytatódó rendzavarás esetén az elnök megvonhatja a rendzavarótól a szót, és az ülés
hátralévő részére kizárhatja az ülésteremből.

Amennyiben a rendzavarás a parlamenti viták folytatását veszélyezteti, az elnök a rend helyreállítása
érdekében meghatározott időre felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja az ülést.

Szankciók (166. cikk)

Rendkívül súlyos rendbontás vagy a parlamenti munka rendkívül súlyos megzavarása esetén az elnök –
az érintett képviselő meghallgatását követően – indoklással ellátott határozatot hoz, amelyben
megállapítja a megfelelő szankciót. A szankciót a plenáris ülésen való bejelentés előtt közlik az érintett
képviselővel és azon szervek, bizottságok és küldöttségek elnökeivel, amelyeknek a képviselő tagja.

A szankció lehet megrovás, a napidíj ideiglenes megvonása, a Parlament tevékenységeinek gyakorlása
alóli ideiglenes felfüggesztés, vagy a képviselő Parlamentben betöltött egy vagy több választott
tisztségének felfüggesztése vagy megvonása.
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5. A SZAVAZÁS MEGSZERVEZÉSE ÉS LEVEZETÉSE
A plenáris szavazásokra a vitákat követően kerül sor, általában dél körül. A Parlament akkor
határozatképes, ha az ülésteremben a képviselők egyharmada jelen van. A Parlament általában
kézfelemeléssel szavaz; minden esetben az ülés levezető elnöke állapítja meg, hogy megvan-e a
többség. Kétség esetén az elnök az elektronikus szavazatszámláló rendszer használatával történő
szavazásra szólít fel.

A szavazás végén azok a képviselők, akik kívánják, felszólalhatnak, hogy indokolást fűzzenek
szavazatukhoz.

5.1. MÓDOSÍTÁSOK

A módosítások egy szöveg (állásfoglalásra irányuló indítvány, jogalkotási állásfoglalás tervezete vagy
jogalkotási javaslat) valamely részének megváltoztatását célozhatják, és ehhez szavakat vagy számokat
törölhetnek, illeszthetnek be, illetve helyettesíthetnek a szövegben. A módosítás elfogadhatóságához
teljesülniük kell bizonyos kritériumoknak.

A plenáris ülésen történő megvitatásra csak az illetékes bizottság(ok), valamely képviselőcsoport vagy
legalább 40 képviselő terjeszthet elő módosítást.

A módosításokat megfogalmazójuk aláírásával, írásban kell benyújtani a Parlament megfelelő szervezeti
egységénél. Benyújtásukat követően szavazásra bocsátásukig koordinálásukért és kezelésükért a
Parlament személyzete (az Előterjesztések Osztálya) felel.

Lásd még „A módosítások előterjesztésének határideje” pontot (a 2.4. „Határidők” szakasz alatt).

Kéthasábos módosítások

Az illetékes bizottság által előterjesztett módosításokat a Jogalkotási Igazgatóság általi (jogász-nyelvészi)
ellenőrzésüket követően a plenáris szavazás előtt közzéteszik és a plenáris ülés honlapján keresztül
terjesztik.

A módosítások két hasábban kerülnek megjelenítésre (a javasolt új szöveg a jobb oldalon szerepel).

Megegyezéses módosítások (a 61. cikk (2) bekezdése, 173. és 174. cikk)

A „megegyezéses módosítás” kifejezés két különböző értelemben használatos:

 ha a módosítás a Bizottság vagy a Tanács és a Parlament közötti kompromisszumra irányul, és az
illetékes bizottság nyújtja be (a 61. cikk (2) bekezdése, 69. és 73. cikk);

 illetve ha képviselőcsoportok próbálnak egymás között megegyezésre jutni (173. és 174. cikk).

Előbbi esetben a megegyezéses módosítást a rendes plenáris módosításokkal azonos módon kezelik.

Az utóbbi esetekben:

i. ha a megegyezéses módosítás a vita lezárása után került előterjesztésre, az elnök dönt annak
elfogadhatóságáról, megvizsgálva, hogy a módosítás kompromisszumot jelent-e.

Ennek során az alábbi általános szempontokat mérlegelheti:

 a megegyezéses módosítások nem vonatkoznak olyan szövegrészre, amelyhez a határidő lejárta
előtt nem nyújtottak be módosítást,
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-061+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-173+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-061+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-069+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-073+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-173+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES


DV\1035606HU.doc 21/32

HU

 a megegyezéses módosításokat a képviselőcsoportoknak, az érintett bizottságok elnökeinek vagy
előadóinak, vagy a módosítások megfogalmazóinak kell benyújtaniuk,

 amennyiben vannak megegyezéses módosítások, az ugyanazon szakaszokat érintő egyéb
módosításokat vissza kell vonni;

ii. megegyezéses módosítás figyelembevételét kizárólag az elnök javasolhatja. Az elnöknek ki kell kérnie
a Parlament hozzájárulását, feltéve a kérdést, hogy van-e kifogás a módosítás szavazásra bocsátásával
szemben. Ha kifogás merül fel, a plenáris ülés a leadott szavazatok többségével határoz arról, hogy
szavaz-e a megegyezéses módosításról.

Módosítások előterjesztése és indítványozása (169. cikk)

Módosításokat az illetékes bizottság, valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő (illetve
bizonyos eljárások esetében a képviselők egytizede) terjeszthet elő a plenáris ülésen való megvitatásra.

A módosításokat írásban, a megfogalmazók aláírásával kell benyújtani. A módosítások előterjesztésének
határidejét az elnök állapítja meg.

A módosításokat a vita során a megfogalmazó vagy az általa helyettesként kijelölt képviselő adhatja elő.

Általános szabályként nem bocsátható szavazásra olyan módosítás, amelyet nem nyomtattak ki és
osztottak ki minden hivatalos nyelven. A Parlament azonban a leadott szavazatok többségével dönthet
úgy, hogy szavaz egy ilyen módosításról, de csak abban az esetben, ha ezt nem ellenzi 40 képviselő
vagy – ha száznál kevesebb képviselő van jelen – a jelenlévők egytizede.

Plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági megvitatása (175. cikk)

Ha egy jelentéshez több mint ötven módosítást és részenkénti vagy külön szavazásra irányuló kérelmet
terjesztettek elő a plenáris ülésen való megvitatásra, az elnök felkérheti az illetékes bizottságot, hogy e
módosítások vagy kérelmek vizsgálata céljából ülést hívjon össze. Az olyan módosításokat, illetve
részenkénti vagy külön szavazásra irányuló kérelmeket, amelyek ebben a szakaszban nem nyerik el a
bizottság tagjai legalább egytizedének támogató szavazatát, nem bocsátják szavazásra.

Módosítások szavazásra bocsátásának sorrendje (174. cikk)

Az eljárási szabályzat meghatározza a módosítások plenáris ülésen való szavazásra bocsátásának
sorrendjét.

A Parlament megfelelő szervezeti egysége (az Előterjesztések Osztálya) segítségével az elnök minden
egyes, a napirend szerint szavazásra bocsátandó szöveghez szavazási listát készít.

Lásd még: „Szavazási eljárás – második olvasat” (az 5.3. („Szavazási eljárás”) szakaszban).
Lásd még: „Szavazási eljárás – harmadik olvasat” (az 5.3. („Szavazási eljárás”) szakaszban).

Ha egy szöveg ugyanazon részéhez több, egymást kölcsönösen kizáró módosítást terjesztettek elő, az
eredeti szövegtől leginkább eltérő módosítás élvez elsőbbséget, és először azt bocsátják szavazásra.
Elfogadása esetén a többi módosítás tárgytalanná válik. Elutasítása esetén a prioritási sorrendben
következő módosítást bocsátják szavazásra, és a fennmaradó módosításokkal is hasonló módon járnak
el.

Ha az elsőbbség megállapításával kapcsolatban kétely merül fel, az elnök dönt, szükség esetén az
előadóval való egyeztetés után. Ha az összes módosítást elutasították, az eredeti szöveg tekintendő
elfogadottnak, kivéve ha a kitűzött határidőn belül külön szavazást kértek. Az elnök azonban az eredeti
szöveget elsőként is szavazásra bocsáthatja, illetve az eredeti szövegtől leginkább eltérő módosítás előtt
az eredeti szöveghez közelebb álló módosítást is szavazásra bocsáthat.
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Ha egy módosítás elfogadásra kerül, az ugyanazon szövegrészhez előterjesztett összes többi, azzal
össze nem egyeztethető módosítás tárgytalanná válik. Általános szabályként tárgytalanná válik az a
módosítás, amely nem egyeztethető össze egy korábbi szavazással.

Egyforma módosítások

A különböző megfogalmazók által előterjesztett két vagy több egyforma módosítást egyetlen
módosításként bocsátják szavazásra.

Módosítások indokolása

A jogalkotási dokumentumokhoz előterjesztett módosításokhoz rövid indokolás fűzhető. Ezen
indokolások egyetlen célja a megfogalmazó szándékának egyértelművé tétele. Megfogalmazójuk a
felelős értük, és nem bocsátják őket szavazásra.

Nem jogalkotási szövegekhez kapcsolódó módosítások esetében az indokolások nem megengedettek.

Szóbeli módosítások

Kivételes jelleggel módosításokat szóban is elő lehet terjeszteni a plenáris ülésen, az adott szöveg
szavazásra bocsátása előtt.

Mivel azonban az eljárási szabályzat (169. cikk) értelmében a módosítások a Parlament eltérő
határozatának hiányában kizárólag a valamennyi hivatalos nyelven történő kinyomtatatást és kiosztást
követően bocsáthatók szavazásra, az ülés levezető elnökének ki kell kérnie a Ház véleményét azzal
kapcsolatban, hogy figyelembe vehető legyen-e az adott szóbeli módosítás. Ha legalább 40 képviselő
kifogást emel, a szóbeli módosítást nem veszik figyelembe.

Módosítás és vita nélküli eljárás a plenáris ülésen (150. cikk)

Az olyan jogalkotási aktusra irányuló javaslatokat (első olvasat) és nem jogalkotási állásfoglalási
indítványokat, amelyekre a bizottságban a tagok kevesebb, mint egytizede szavazott nemmel, módosítás
nélküli elfogadásra tűzik a Parlament napirendtervezetére.

A módosítás nélküli elfogadásra napirendre tűzött javaslatokról egyetlen szavazással döntenek, kivéve,
ha a végleges napirendtervezet kidolgozását megelőzően a Parlament képviselőinek egytizedét kitevő
képviselőcsoportok vagy képviselők írásban engedélyt kérnek módosítások előterjesztésére. Ebben az
esetben az elnök határidőt állapít meg a módosítások előterjesztésére.

Az ülés végleges napirendtervezetének elkészítésekor az Elnökök Értekezlete javasolhatja, hogy további
napirendi pontokat is módosítás nélkül tárgyaljanak. A napirend elfogadásakor a Parlament ilyen
javaslatot nem fogadhat el, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő legalább egy
órával az ülés megkezdése előtt írásban kifogást emelt az ellen.

Módosítások – Egyszerűsített eljárás (50. cikk)

A jogalkotási aktusra irányuló javaslat első megvitatása után a bizottság elnöke javasolhatja annak
módosítás nélküli jóváhagyását. Ha a bizottsági tagok legalább egytizede nem emel kifogást, a bizottság
elnöke a javaslatot jóváhagyó jelentést nyújt be a Parlamentnek.
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Módosítások – Elfogadhatóság (22., 52., 61., 69., 170. és 174. cikk)

Az elfogadhatóság kritériumait az Európai Parlament eljárási szabályzata rögzíti. A jogalkotási eljárás
alakulásának megfelelően a második olvasatban további kritériumok alkalmazandók, amelyek alapján
nem fogadhatók el módosítások. Harmadik olvasatban módosítás nem fogadható el.

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványok esetén (a 170. cikk (4) bekezdése) egy képviselőcsoport
alternatív állásfoglalási indítványt terjeszthet elő a bizottság jelentésében szereplő nem jogalkotási
állásfoglalási indítványhoz. Ilyen esetben a képviselőcsoport nem terjeszthet elő módosításokat az
illetékes bizottság állásfoglalási indítványához. Az alternatív állásfoglalási indítvány nem lehet hosszabb,
mint a bizottság állásfoglalási indítványa. A Parlamentben az alternatív állásfoglalási indítványt módosítás
nélkül bocsátják egyetlen szavazásra.

Az előadó a szöveg illetékes bizottság általi elfogadását követően érkezett új információk
figyelembevétele céljából módosításokat terjeszthet elő (az 52. cikk (2) bekezdése), emellett az európai
parlamenti képviselők legalább egytizede az illetékes bizottság által elfogadott szöveg módosítása
érdekében módosításokat nyújthat be (az 52. cikk (2) bekezdése).

Elfogadhatatlannak nyilvánított módosítás nem bocsátható szavazásra.

A módosítások elfogadhatóságáról az elnök határoz. Határozata nem kizárólag az elfogadhatatlanságra
vonatkozó rendelkezéseken, hanem általában véve az eljárási szabályzat rendelkezésein alapul. Ez a
határozat végleges.

Módosítások – Visszavonás (a 169. cikk (5) bekezdése)

Ha a módosítást megfogalmazója visszavonja, az tárgytalanná válik, kivéve, ha egy másik képviselő
azonos feltételek mellett (az illetékes bizottság(ok), valamely képviselőcsoport vagy legalább 40
képviselő nevében) azonnal átveszi.

Módosítások – Törlés

A valamely szövegrészt törlő módosítást az ugyanazon szövegrészre vonatkozó módosítások előtt
bocsátják szavazásra.

Amennyiben egy szövegrészt törlő módosítás került benyújtásra, erre a szövegre vonatkozóan nem
fogadhatóak el külön szavazásra irányuló kérelmek, a név szerinti szavazásra irányuló kérelmeknek
pedig a szövegrészt törlő módosításra kell vonatkozniuk, nem pedig az eredeti szövegre.

Együttes szavazás a módosításokról (173. és 174. cikk)

A jelentésekről az illetékes bizottság ajánlása alapján szavaznak. Amennyiben a bizottság
módosításokról állapodott meg a jelentés tárgyát képező szövegre vonatkozóan, ezeket a módosításokat
együttesen bocsátják szavazásra a plenáris ülésen, és előresorolják őket a prioritási sorrendben.

Ha egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő külön szavazást kért, vagy a szöveg egyazon
részéhez más módosításokat is előterjesztettek, ezeket a módosításokat külön-külön bocsátják
szavazásra.

Az elnök más módosításokat is együttes szavazásra bocsáthat, ha kölcsönösen kiegészítik egymást.
Ilyen esetekben a fent említett eljárást alkalmazza. Az ilyen jellegű módosítások megfogalmazói
javasolhatnak együttes szavazást, ha módosításaik kölcsönösen kiegészítik egymást.

Az elnök egy adott módosítás elfogadását, illetve elutasítását követően határozhat több más, hasonló
tartalmú, illetve hasonló célú módosítás együttes szavazásra bocsátásáról. Ezt megelőzően az elnök
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kikérheti a Parlament hozzájárulását. Az ilyen módosítások az eredeti szöveg különböző részeire
vonatkozhatnak.

5.2 A SZAVAZÁS RENDJE

Az illetékes szervezeti egység

A parlamenti szavazásra bocsátott szövegek benyújtásáért, valamint a szabályoknak való
megfelelőségük és elfogadhatóságuk ellenőrzéséért az Előterjesztések Osztálya felel. A vitás kérdéseket
a Parlament elnöke elé utalják. Az általa meghozott határozat végleges.

Az Előterjesztések Osztálya tájékoztató feljegyzéseket készít az elnök számára, továbbá a plenáris ülés
honlapján közzéteszi a szavazások ütemezését, valamint a szavazás rendjére és lefolytatására
vonatkozó szavazási listákat. A szavazás előtt az illetékes tisztviselő tájékoztatja az elnököt a szavazás
során esetleg felmerülő eljárásbeli és/vagy formai problémákról.

A napirendi pontokról való szavazás sorrendje

A szövegeket a plenáris ülés honlapján közzétett ütemezés szerinti sorrendben bocsátják szavazásra.

Szavazási listák

Minden egyes, szavazásra bocsátott napirendi ponthoz szavazási lista készül.

Az Előterjesztések Osztálya a módosítások beérkezését követően előzetes listát tesz közzé a plenáris
ülés honlapján. A lista bemutatja a módosítások szavazásra bocsátásának sorrendjét, és megjelöli az
esetlegesen tárgytalanná vált módosításokat. A név szerinti, külön, illetve részenkénti szavazásra
irányuló kérelmek benyújtásának határidejét követően a plenáris ülés honlapján közzétételre kerül a
szavazási lista végleges változata, amely részletezi az említett kérelmeket is.

Felszólalás a szavazás során (150. cikk és a 171. cikk (5) bekezdése)

A parlamenti szavazás alatt egyetlen képviselő sem kaphat szót. A szavazás során kizárólag az elnök és
az előadó szólalhat fel.

Ha egy napirendi pontban vita nélkül járnak el, az előadó vagy az illetékes bizottság elnöke legfeljebb
kétperces nyilatkozatot tehet közvetlenül a szavazás előtt.

Más képviselők akkor kaphatnak szót, ha fordítási hibákra kívánják felhívni a figyelmet. A szavazást csak
a szavazás tárgyával kapcsolatos félreértés esetén lehet megszakítani.

A képviselők nem kaphatnak szót a vizsgált módosítások indokolása vagy érdemi kérdésekkel
kapcsolatos vita újraindítása céljából.

A szavazás vitatása (184. cikk)

Az elnök saját kezdeményezésére vagy a képviselők kérésére az elektronikus szavazatszámláló
rendszer segítségével ellenőrizheti a kézfelemeléssel történt szavazás eredményét.

A szavazás eredménye először csak az elnök képernyőjén jelenik meg. A szavazás eredménye akkor
válik érvényessé, amikor azt az elnök bejelenti. Az elnök határozata végleges.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-171+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
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Elektronikus szavazás (181. cikk)

Az elektronikus szavazás a kék színű, személyre szóló mágneskártya segítségével történik.

Személyre szóló kártyájával a képviselő az ülésterem bármely ülőhelyéről szavazhat.

A kártyát úgy kell behelyezni a szavazókészülék nyílásába, hogy a képviselő nevét tartalmazó kártyaoldal
a képviselő felé nézzen. A kártyaleolvasó készülék kijelzője ekkor bekapcsol.

Amennyiben a kártyát helytelenül helyezték be, a hibát villogó sárga lámpa jelzi, és a készülék kijelzőjén
mozgóábra jelenik meg.

Amennyiben a kártyát az előírás szerint helyezték be, a kijelzőn megjelenik

– a kártya száma
– a képviselő neve
– az aznapi dátum.

Amikor az elnök szavazásra bocsát egy javaslatot, a képviselő szavazási szándékának megfelelően
megnyomja a szavazókészülék három gombjának egyikét. Ekkor a készüléken kigyullad a szavazatának
megfelelő lámpa, az alábbiak szerint:

– bal oldali gomb: MELLETTE ZÖLD lámpa
– középső gomb: TARTÓZKODÁS FEHÉR lámpa
– jobb oldali gomb: ELLENE PIROS lámpa

Titkos szavazás esetén csak egy KÉK lámpa gyullad ki, jelezve, hogy a képviselő részt vett a
szavazáson.

A kijelzőn piktogramok formájában jelennek meg információk a szavazásról:

– a szavazás tárgya
– leadott szavazat mellette (+), ellene (-), tartózkodás (0) nyilvános szavazás

esetén,
X titkos szavazás esetén

– a szavazás típusa egyszerű, név szerinti, titkos
– szavazási eljárás
fázisa

folyamatban, lezárva

Amíg az elnök be nem jelenti a szavazás lezárását, a képviselő egy másik gomb megnyomásával
módosíthatja szavazatát.

Az elnök értékeli a szavazatszámláló rendszer által közölt adatokat, megállapítja a szavazás eredményét
és bejelenti azt.

Az elnök bejelentését követően a készülék kijelzőjén és az ülésteremben található nagy kijelzők egyikén
megjelenik a szavazás eredménye.

A viták alatt és szavazási időszakon kívül a kijelzőn a következő információk láthatók:

– a vita tárgya
– a felszólaló neve
– a következő felszólalók neve
– a napirend további pontjai.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-181+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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Név szerinti szavazás (180. cikk)

Név szerinti szavazásra akkor kerül sor, ha azt a plenáris ülés honlapján közzétett szavazási
ütemtervben meghatározott határidőn belül egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő írásban kéri.
A név szerinti szavazás általában az elektronikus rendszer használatával történik. A szavazás
eredményét név szerint feljegyzik és az ülésről készült jegyzőkönyv mellékleteként közzéteszik.

Jelentésről történő szavazás esetén a Parlament az egyszeri és/vagy zárószavazás során név szerint
szavaz (179. cikk). Ez nem alkalmazandó a mentelmi jogra vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos
jelentések esetében (11. cikk).

Szavazatok helyesbítése

A szavazat helyesbítésére irányuló, az ülés során szóban előterjesztett, vagy a képviselő által írásban
vagy elektronikusan beterjesztett kérelem kizárólag név szerinti szavazásra vonatkozhat.

A képviselők által előterjesztett, szavazat helyesbítésére irányuló kérelmeket bevezetik a név szerinti
szavazások eredményeinek nyomtatott és a plenáris ülés honlapján elektronikusan elérhető jegyzékébe,
a szavazás eredménye azonban nem változik.

Amennyiben egy képviselő helyesbítést szeretne tenni egy név szerinti szavazással kapcsolatban, ezt a
plenáris ülés honlapjának „képviselői oldalán” megtalálható elektronikus űrlap („Roll-call vote correction”)
segítségével teheti meg.

A szavazás napján 18.30 előtt beérkezett helyesbítéseket még aznap közzéteszik a plenáris ülés
honlapján és az ülés jegyzőkönyvében, a szavazások eredménye után.

Helyesbítéseket az üléshetet követő második hét péntekéig, déli 12 óráig lehet benyújtani.

A szavazás indokolása (183. cikk)

A szavazáshoz egyénileg vagy valamely képviselőcsoport nevében, szóban vagy írásban fűzhető
indokolás.

A szóbeli szavazatindokolásra irányuló kérelmeket a szavazások órájának végéig kell eljuttatni az
Ülésszervezési és Nyomon Követési Osztályhoz, a plenáris ülés honlapjának „képviselői oldalán”
megtalálható elektronikus űrlap („Explanation of Vote”) segítségével, vagy az Ülésszervezési és Nyomon
Követési Osztály munkatársának az ülésteremben való felkeresésével. Az adott ülésen a szavazáshoz
fűzött első indokolás megkezdése után a szavazás indokolására irányuló további kérelem nem fogadható
el.

A szóbeli szavazatindokolások hossza saját nevében felszólaló képviselő esetében egy perc,
képviselőcsoport nevében felszólaló képviselő esetében két perc.

Az írásbeli szavazatindokolások a plenáris ülés honlapjának „képviselői oldalán” megtalálható
elektronikus űrlapon („Explanation of Vote”) keresztül, e-mailben vagy az ülésteremben levő
munkatársaknak eljuttatva nyújthatók be. Írásbeli szavazatindokolások benyújtására az adott üléshetet
követő hét péntekéig, déli 12 óráig van mód.

Nem nyújthatók be indokolások az alábbiakra vonatkozóan:

 eljárási kérdések;
 az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről folytatott vitákkal

összefüggésben előterjesztett állásfoglalások (135. cikk).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-180+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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Azon jelentések esetében, amelyeket vita nélküli eljárás keretében bocsátanak szavazásra, csak írásbeli
szavazatindokolások nyújthatók be (150. cikk).

Határozatképesség (168. cikk)

A Parlament akkor határozatképes, ha az ülésteremben a képviselők egyharmada jelen van.

A szavazók számára való tekintet nélkül valamennyi szavazás érvényes, kivéve, ha az elnök – a
szavazás kezdete előtt legalább negyven képviselő által benyújtott kérelem alapján – a szavazáskor
megállapítja, hogy nem áll fenn határozatképesség.

A határozatképesség megállapítására irányuló kérelmet legalább negyven képviselőnek kell benyújtania.
Ha nincs jelen elegendő számú képviselő a határozatképesség eléréséhez, az elnök nem jelenti be a
szavazás eredményét, hanem megállapítja, hogy nem áll fenn határozatképesség. Ilyen esetben a
szavazást a következő ülés napirendjére tűzik.

Többség

A Szerződések és/vagy az eljárási szabályzat ettől eltérő rendelkezésének hiányában a határozatok a
leadott (igen és nem) szavazatok többségével kerülnek elfogadásra. Ezt gyakran „egyszerű” többségnek
nevezik.

Bizonyos határozatok – például a költségvetés módosításai, a jogalkotási eljárások keretén belüli,
második olvasatban történő szavazások, illetve az eljárási szabályzat módosításai – elfogadásához a
parlamenti képviselők többségének szavazata szükséges.  Ezt gyakran „minősített” többségként
emlegetik.

A Rugalmassági Eszköz, illetve az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap forrásainak
felhasználásával kapcsolatos bizonyos határozatok esetében az elfogadáshoz a parlamenti képviselők
többségének szavazata és egyidejűleg a leadott szavazatok háromötöde szükséges.

A szavazások eredménye

A szavazások eredménye az ülés jegyzőkönyvének mellékleteként közzétételre kerül. Emellett a
szavazás napján elérhető a plenáris ülés honlapján. A szavazatok helyesbítése szintén itt kerül
közzétételre.

5.3. SZAVAZÁSI ELJÁRÁS

A jelentésekre a következő szavazási eljárás vonatkozik:

a) először az illetékes bizottság jelentésében vizsgált szöveghez kapcsolódó esetleges módosításokról
szavaznak;

b) ezután a teljes, esetleg módosított szövegről szavaznak;
c) ezután az állásfoglalási indítvány vagy a jogalkotási állásfoglalás-tervezet módosításairól szavaznak;
d) végül az állásfoglalási indítványról vagy jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szavaznak (zárószavazás).

Szavazási eljárás – Második olvasat (68., 69. és 76. cikk)

Amennyiben nem került benyújtásra javaslat a Tanács közös álláspontjának elutasítására vagy
módosítására irányulóan, a közös álláspontot jóváhagyottnak kell tekinteni.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
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A közös álláspont elutasítására irányuló javaslatról a módosításokról történő szavazás előtt szavaznak.
Amennyiben több módosítás került benyújtásra a közös állásponthoz, azokat a 174. cikkben
meghatározott sorrendben bocsátják szavazásra.

Ha a Parlament a közös álláspont módosítása mellett szavazott, a szöveg egészéről történő további
szavazásra csak a 68. cikk (2) bekezdésének megfelelően kerülhet sor.

Szavazási eljárás – Harmadik olvasat (72. cikk)

A közös szövegtervezet egésze egyetlen szavazás tárgyát képezi. A közös szövegtervezetet a leadott
szavazatok többsége alapján (egyszerű többséggel) hagyják jóvá.

A közös szövegtervezethez módosítást nem lehet előterjeszteni.

Módosítás és vita nélküli eljárás a plenáris ülésen (150. cikk)

A 150. cikkel összhangban módosítás nélküli szavazásra bocsátott jelentések egyetlen szavazás tárgyát
képezik. Ezért ilyen esetekben részenkénti vagy külön szavazás nem kérelmezhető. A mentelmi
eljárásokkal kapcsolatos jelentések kivételével a jelentésekről történő egyszeri és/vagy zárószavazás
során a Parlament név szerint szavaz (179. cikk).

Módosítás és vita nélküli eljárás

Az ülés napirendjére tűzött kérdéseket vitára bocsátják, kivéve azokat, amelyeket az egyszerűsített
eljárás vagy a módosítás és vita nélküli eljárás szerint fogadnak el (50. és 150. cikk).

A Bizottság javaslatának első olvasatbeli elutasítására irányuló indítvány (60. cikk)

A Bizottság javaslatának teljes egészében történő elutasítására irányuló indítványt a módosítások előtt
bocsátják szavazásra. Ilyen indítványt csak az illetékes bizottság(ok) vagy legalább negyven képviselő
nyújthat be.

Alternatív állásfoglalási indítvány (a 170. cikk (4) bekezdése)

A valamely bizottság jelentésében szereplő nem jogalkotási állásfoglalási indítványhoz a
képviselőcsoportok alternatív állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Ilyen esetben a képviselőcsoport
nem terjeszthet elő módosításokat az illetékes bizottság állásfoglalási indítványához.

A bizottsághoz történő visszautalás (188. cikk)

Valamely kérdés bizottsághoz történő visszautalására irányuló indítványt az eljárás három szakaszában
lehet benyújtani:

– amikor a Parlament az ülés kezdetén rögzíti ügyrendjét,
– amikor az adott napirendi pontról szóló vitát megnyitják,
– a szavazás folyamán, a zárószavazás előtt bármikor.

Kérelem e három eljárási szakasz mindegyikében csak egyszer nyújtható be.

Az említett szakaszok közül az első kettő esetében a bizottsághoz való visszautalásra irányuló szándékot
legalább huszonnégy órával korábban be kell jelenteni az elnöknek, aki erről haladéktalanul tájékoztatja a
Parlamentet.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//HU&navigationBar=YES
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-060+DOC+XML+V0//HU&language=HU&navigationBar=YES
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A bizottsághoz történő visszautalás a napirendi pont vitájának elhalasztásával jár. Ez az eljárás nem
alkalmazandó az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről szóló viták
(135. cikk), illetve a más intézmények 123. és 128. cikk szerinti nyilatkozatai nyomán született olyan
dokumentumok esetében, amelyeket nem az illetékes bizottság terjesztett elő.

A szavazás elnapolása (190. cikk)

A szavazást megelőzően vagy a szavazás során bármely képviselőcsoport vagy legalább negyven
képviselő indítványozhatja a szavazás elnapolását. Az ilyen indítványról haladéktalanul szavaznak.

5.4. A SZAVAZÁS TÍPUSAI

Részenkénti szavazás (176. cikk)

A részenkénti szavazás azt jelenti, hogy a vizsgált szöveg egy adott módosításáról, cikkéről vagy
bekezdéséről két vagy több részben szavaznak.

Részenkénti szavazást bármely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő kérhet. A részenkénti
szavazásra irányuló kérelmek benyújtásának határidejét az ülés napirendje tartalmazza. Az elnök
minden, e határidő után benyújtott kérelmet elutasíthat.

Külön szavazás (174. cikk)

Ha az illetékes bizottság ahhoz a szöveghez, amelyre a jelentés vonatkozik, több módosítást is
előterjesztett, azokat az elnök együttesen bocsátja szavazásra, kivéve, ha külön szavazásra irányuló
kérelmet nyújtottak be, illetve ha más módosítást is előterjesztettek (a 174. cikk (5) bekezdése).

Külön szavazás vonatkozhat egy szavazásra bocsátott állásfoglalás valamely bekezdésére is (a 171. cikk
(1) bekezdésének d) pontja)

Külön szavazást bármely képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő kérhet. E kérelmek
benyújtásának határidejét az ülés napirendje tartalmazza. Az elnök minden, e határidő után benyújtott
kérelmet elutasíthat.

Egyetlen szavazás (150. cikk)

A módosítás nélküli elfogadásra napirendre vett napirendi pontokról egyetlen szavazással döntenek.
Részenkénti és külön szavazásra irányuló kérelmek nem nyújthatók be.
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6. A PLENÁRIS ÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Lásd még:
 Módosítások (5.1. szakasz)
 Szavazási listák (5.2. szakasz, „A szavazás rendje”)
 A felszólalók listája (4.3. szakasz, „Felszólalás a plenáris ülésen”)

Jegyzőkönyv (192. cikk)

Az ülésekről készült, a Parlament ügymenetének és határozatainak részleteit és a felszólalók nevét
tartalmazó jegyzőkönyvet legalább fél órával a következő délutáni ülés megkezdése előtt kiosztják.

Az ülések délutáni időszakának megkezdésekor az elnök a korábbi ülés jegyzőkönyvét jóváhagyás
céljából a Parlament elé terjeszti. Ha a jegyzőkönyvvel kapcsolatban kifogás merül fel, a Parlament
szükség esetén határoz a kért változtatások figyelembevételéről.

A jegyzőkönyvet az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Jelenléti ív a képviselők üléseken való részvételéről (148. cikk)

Az ülések alatt az üléstermen kívül jelenléti ív kerül kihelyezésre.

A jegyzőkönyv tartalmazza a „jelen lévő” képviselők listáját (amelyben azok szerepelnek, akik aláírták a
jelenléti ívet), valamint az „igazoltan távol lévő” képviselők jegyzékét (amelyben azok szerepelnek, akiket
az elnök felmentett a jelenlét alól).

Az elnök betegség, súlyos családi problémák, a Parlament képviseletében kiküldetésen való részvétel,
közelgő szülés, illetve szülési szabadság indoka alapján adhat felmentést a jelenlét alól. A jelenlét alól
felmentést kérő képviselőknek a quaestorok titkárságára küldött postai vagy elektronikus levélben kell
kérelmüket benyújtani.

A képviselő értesítheti a Plenáris Jegyzőkönyvek Osztályát arról, hogy jelen volt az ülésen, noha neve
nem szerepel a jelenléti íven. Ezt az információt közzéteszik a jegyzőkönyvben, a jelenléti ívet azonban
nem módosítják.

Elfogadott szövegek (193. cikk)

A plenáris ülésen elfogadott szövegek az Európai Parlament jogi aktusainak minősülnek. Ezek lehetnek
állásfoglalások, jogalkotási állásfoglalások, vélemények, nyilatkozatok, határozatok, ajánlások stb.

A Parlament által elfogadott szövegeket közvetlenül a szavazás után közzé kell tenni. Az adott ülés
jegyzőkönyvével együtt a Parlament elé kell terjeszteni őket, és meg kell őrizni őket a Parlament
irattárában.

A Parlament által elfogadott szövegek jogász-nyelvészi véglegesítés tárgyát képezik az elnök felelősségi
körében. Ha ilyen szövegeket a Parlament és a Tanács közötti megállapodás alapján fogadnak el, az
ilyen véglegesítést a két intézmény végzi szoros együttműködésben és kölcsönös megegyezéssel.

A Parlament által a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott álláspontok egységes szerkezetbe foglalt
szövegek formáját öltik. Ha a Parlament szavazása nem a Tanáccsal kötött megállapodáson alapul, az
egységes szerkezetbe foglalt szövegben fel kell tüntetni az elfogadott módosításokat.
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Véglegesítés után az elfogadott szövegeket az elnök és a főtitkár aláírja, és az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzéteszik.

Szó szerinti jegyzőkönyv (194. cikk)

A szó szerinti jegyzőkönyv a hozzászólók által használt eredeti nyelven, teljes egészében tartalmazza a
viták leiratát. Ezek a szövegek az eredeti nyelven (a „szivárvány” változatban) rendszerint másnap
elérhetők. A szó szerinti jegyzőkönyv emellett tartalmazza a szavazatindokolásokat és az írásbeli
nyilatkozatokat.

A szó szerinti jegyzőkönyvet az Európai Unió Hivatalos Lapjának mellékleteként teszik közzé.

Hang- és képfelvétel az ülésekről (195. cikk)

A Parlament a honlapján élőben közvetíti a plenáris üléseken folyó vitákat az eredeti nyelven, az összes
aktív tolmácsfülkéből származó többnyelvű hangcsatornával.

Emellett az egyes ülések után a Parlament honlapján, tartalomjegyzékkel ellátva, lejátszható, letölthető
és a közösségi oldalakra feltölthető változatban haladéktalanul hozzáférhetővé teszik az ülésről készített
hang- és képfelvételeket, összekapcsolva azokat az ülésről készített többnyelvű, szó szerinti
jegyzőkönyvvel.

A dokumentumok kiosztása (156. és 160. cikk)

A Parlament vitáinak és határozatainak alapját képező dokumentumokat kinyomtatják és kiosztják a
képviselőknek. A dokumentumok a plenáris ülés honlapjáról is elérhetők. A dokumentumok jegyzékét
közzéteszik a parlamenti ülések jegyzőkönyveiben.

Az eljárási szabályzatban megjelölt sürgős esetek kivételével plenáris vitára vagy szavazásra kizárólag
olyan szöveg bocsátható, amelyet legalább huszonnégy órával korábban kiosztottak.

Jogalkotási jelentések (49. cikk)

A „jogalkotási jelentés” kifejezés alatt a Parlament által különféle jogalkotási eljárások (rendes jogalkotási
eljárás, egyetértés, illetve konzultáció) keretében vizsgált szövegek értendők.

Nem jogalkotási jelentések (51. cikk)

A „nem jogalkotási jelentés” kifejezés alatt a Parlament által saját kezdeményezésére elfogadott
jelentések értendők.

Más intézmények nyilatkozataihoz és vitával egybekötött, szóbeli választ igénylő kérdésekhez
kapcsolódó szövegek (123. és 128. cikk)

Nyilatkozat és azt követő vita, illetve szóbeli választ igénylő kérdés napirendre tűzése esetén a Parlament
határoz arról, hogy a vitát állásfoglalással zárja-e le. Ha a Parlament az állásfoglalás mellett dönt,
állásfoglalási indítványt a 123., illetve a 128. cikkel összhangban bármely bizottság, képviselőcsoport
vagy legalább negyven képviselő terjeszthet be.

Minden állásfoglalási indítvány dokumentumazonosító számot kap. A több állásfoglalási indítvány
helyébe lépő (azonos tárgyú) közös állásfoglalásra irányuló indítvány azonosító száma a
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következőképpen épül fel: a közös állásfoglalási indítvány (JMR) száma + a legelső olyan előterjesztett
állásfoglalási indítvány azonosító száma, amelynek a közös állásfoglalási indítvány a helyébe lép.

Ülésdokumentumokra való hivatkozások és rövidítések

Az ülésdokumentumok esetében gyakran használatosak az alábbi, eljárás- és dokumentumtípusokra
utaló hivatkozások és rövidítések:

A: jelentések, ajánlások és második olvasatra vonatkozó ajánlások
B: állásfoglalási indítványok és egyéb ülésdokumentumok
O: szóbeli választ igénylő kérdések
E: írásbeli választ igénylő kérdések
C: egyéb intézményektől származó dokumentumok
T: elfogadott szövegek
RC: közös állásfoglalásra irányuló indítványok
COD vagy *** rendes jogalkotási eljárás (I: első olvasat; II: második olvasat; III: harmadik olvasat)
CNS vagy * konzultációs eljárás
APP vagy *** egyetértés
NLE: nem jogalkotási eljárás
REG: az eljárási szabályzat módosításáról szóló jelentés
INI: saját kezdeményezésű jelentés
IMM: valamely képviselő mentelmi jogának fenntartására vagy felfüggesztésére irányuló

kérelemről szóló jelentés
BUD: költségvetési dokumentumok
ACI: intézményközi megállapodás
OJ: napirend

A dokumentumtípust jelölő betű után esetlegesen álló szám a parlamenti ciklust jelöli: pl. A7 = a hetedik
parlamenti ciklus alatt elfogadott jelentés; A8 = a nyolcadik parlamenti ciklus alatt elfogadott jelentés stb.

Plenáris Ülések Igazgatósága

A Plenáris Ülések Igazgatóságának titkársága a sessions@europarl.europa.eu e-mail címen vagy a
plenáris ülés honlapján található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érhető el.

A brüsszeli és a strasbourgi ülésteremben az elnököt segítő tisztviselők az alábbiakért felelnek:

 jegyzőkönyvek,
 az ülések szó szerinti jegyzőkönyvei,
 a felszólalók listája,
 felszólalásra és a felszólalási idő módosítására irányuló kérelmek,
 szavazatindokolások,
 az elnök és az alelnökök támogatása az ülés levezetésében.

mailto:sessions@europarl.europa.eu
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