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1. Bevezetés

A bizottság
Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) az Európai Parlament különbizottsága. Nem lát el erős
jogalkotási feladatokat, de a hatáskörébe tartozó témák rendkívül fontosak a Parlament
egészének munkája, az intézményközi dinamika és az Unió általános irányítása szempontjából.
Emellett számos különleges jogalkotási eljárás – például a Parlament vizsgálati jogáról szóló
rendeletre irányuló javaslatok (az EUMSZ 226. cikke) vagy az európai választási törvény (az
EUMSZ 223. cikke) – kezdeményezése is e bizottság feladata.
Az AFCO bizottság különösen az alábbiakért felel:
 az európai integrációs folyamat intézményi vonatkozásai, különösen a Szerződések
rendes és egyszerűsített felülvizsgálati eljárásainak előkészítése, kezdeményezése és
lefolytatása;
 a Szerződések végrehajtása és működésük értékelése;
 az Unió bővítésére irányuló tárgyalások, vagy az Unióból való kilépés intézményi
következményei;
 intézményközi kapcsolatok, beleértve – a plenáris ülésen történő elfogadásuk céljából
– az eljárási szabályzat 148. cikkének (2) bekezdésével összhangban az intézményközi
megállapodások vizsgálatát1;
 egységes választási eljárás;
 európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok, az Elnökség hatáskörének
sérelme nélkül;
 a tagállamok által közösen vallott elvek egy tagállam által történő súlyos és tartós
megsértésének megállapítása;
 az eljárási szabályzat értelmezése és alkalmazása, és az ahhoz javasolt módosítások.
A 8. parlamenti ciklus alatt az AFCO bizottság:
 100 bizottsági ülést tartott, ebből 28 közös bizottsági ülés volt;
 34 jelentést, az eljárási szabályzatra vonatkozó 8 értelmezést és 51 véleményt
fogadott el;
 e jelentésekhez és véleményekhez 8 951 módosítást kapott;
 1 állásfoglalásra irányuló indítványt fogadott el;
 4 szóbeli választ igénylő kérdést nyújtott be;
1

Az eljárási szabályzat korábbi 140. cikke

 18 kiküldetést szervezett;
 36 meghallgatást szervezett;
 a tematikus főosztály 11 műhelyfoglalkozását tartotta meg;

A dokumentum célja
Ez a dokumentum áttekintést nyújt a bizottság munkájáról az Európai Parlament 8. parlamenti
ciklusában, azaz a 2014. júliustól 2019. júniusig tartó időszakban. A bizottság hatáskörébe
tartozó valamennyi területtel foglalkozik, a kiemelt területeket állítva középpontba, valamint
azonosítva azokat a prioritásokat, amelyeket a bizottság az adott időszak alatt elő kívánt
mozdítani.

2. Európa jövője

2.1. Az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál
kiaknázása révén történő javítása
 Előadók: Mercedes Bresso (S&D, IT) és Elmar Brok (EPP, DE)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés (2014/2249 (INI))

2.2. Az Európai Unió jelenlegi intézményi felépítésével kapcsolatos
lehetséges fejlemények és módosítások
 Előadó: Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés (2014/2248 (INI))

2.3. Az Európa jövőjéről szóló vita állása
 Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés (2018/2094 (INI))
Fő elemek
A 8. parlamenti ciklus elején az Alkotmányügyi Bizottság kezdeményezte két, Európa
jövőjéről szóló állásfoglalás kidolgozását, az uniós intézményi reformok kétlépcsős
megközelítését javasolva:
➢ az „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál
kiaknázása révén” című jelentés értékeli a Szerződések jogi lehetőségeit az EU
működésének javítása tekintetében;
az „Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és
módosítások” című jelentés olyan javaslatokat tartalmaz, amelyek a jelenleg a
Szerződésekben meghatározott eszközökkel nem érhetők el, és amelyek ezért csak
a Szerződés jövőbeni módosításával valósíthatók meg.

Ez, a 2017. február 16-i plenáris ülésen elfogadott két állásfoglalás megvizsgálta a polgárok
bizalmának visszaszerzésére, valamint a döntéshozatal átláthatóságának és az uniós
intézmények, ügynökségek és informális szervek elszámoltathatóságának fokozására
irányuló lehetőségeket. Ezt az intézményközi együttműködés megerősítésével, az Unió
cselekvési képességének javításával, új eszközök és hatékony kapacitások létrehozásával,
valamint a döntéshozatali folyamatok demokratikusabbá tételével valósítanák meg.
Ezekben a jelentésekben a Parlament hangsúlyozta az egységes intézményi keret és a
„közösségi” vagy „uniós” módszer fontosságát. A Parlament támogatta a minősített
többségi szavazás (QMV) elvének érvényesítését a Tanácsban és a rendes jogalkotási
eljárás alkalmazását, lehetőség szerint áthidaló klauzulák alkalmazása révén. Ami a
differenciált integrációt illeti, a Parlament különösen a Szerződés megerősített
együttműködésre vonatkozó rendelkezései által kínált lehetőségekre hívta fel a figyelmet.
A jelentések emellett megvitatták a különböző intézmények szerepét, a nemzeti
parlamentekkel fenntartott kapcsolatokat és a csúcsjelöltállítási eljárást. Különös
figyelmet fordítottak
a GMU területén hozott döntések demokratikus
elszámoltathatóságára, a külső fellépések, a bel- és igazságügy területén bekövetkezett
fejleményekre, valamint az alapvető jogok és a jogállamiság védelmére.
2017-től az Európa jövőjéről szóló vita tovább élénkült a pozsonyi nyilatkozattal és
ütemtervvel, a Bizottság Európa jövőjéről szóló fehér könyvével, a Római Nyilatkozattal
és az Európai Tanács által 2017 októberében elfogadott vezetői ütemtervvel. Fontos
észrevételeket tettek az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága,
valamint az egyénileg vagy csoportosan fellépő tagállamok. Emellett különböző
intézmények, szervezetek és tagállamok is civil párbeszédeket és konzultációkat szerveztek.
Az Európai Parlament plenáris üléseken folytatta az Európa jövőjéről szóló vitát az államés kormányfőkkel, és a 2019. február 13-i plenáris ülésen elfogadott egy az Alkotmányügyi
Bizottság által a 2019 májusi nagyszebeni csúcstalálkozót megelőzően készített, az Európa
jövőjéről szóló vita állásáról szóló jelentést.
Az Európa jövőjéről szóló vita állásáról szóló jelentés emlékeztet az Unió néhány
eredményére, és hangsúlyozza, hogy az Unió előtt álló számos kihívással együtt kell
szembenézni, és ehhez nagyobb és jobb politikai integrációra van szükség. A jelentés
megismétli, hogy az intézményi reformoknak demokratikusabbá és átláthatóbbá kell
tenniük a döntéshozatali folyamatokat, és fokozniuk kell az Unió cselekvőképességét. A
jelentés emlékeztet az Európa jövőjéről szóló korábbi parlamenti állásfoglalásokban
megfogalmazott számos javaslatra (mint például az egységes intézményi keret és a
közösségi módszer jelentősége, a Tanácsban a minősített többségi szavazás, a tanácsi
döntéshozatal átláthatóságának javítása, a Parlament lehetséges jogalkotási
kezdeményezési joga a Szerződések jövőbeni felülvizsgálata esetén, demokratikusabb
gazdasági kormányzás, a csúcsjelöltállítási eljárás folytatása és az alapvető értékek
tiszteletben tartása), valamint számba veszi a más intézmények, szervek vagy tagállamok
által ebben az összefüggésben tett javaslatokat, miközben több szakpolitikai terület
fejleményeit is figyelembe veszi. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az
európai közszférát, mint a nemzetek feletti demokratikus mozgásteret. Hangsúlyozza, hogy

amint létrejön az új Parlament és a Bizottság, a már elvégzett munka eredményeire
támaszkodva tovább kell fejleszteniük az eddig tett javaslatokat.
Az Alkotmányügyi Bizottság jelentései elkészítése során számos meghallgatást tartott,
munkaértekezletet szervezett és a nemzeti parlamentekkel tartott éves ülésein megvitatta
Európa jövőjét. Ezenkívül a bizottság tagjai számos munkadokumentumot készítettek az
Unió szociális dimenziójával kapcsolatos intézményi szempontokról, a globalizáció
előnyünkre fordításáról, a GMU elmélyítéséről, az európai védelemről, az Európai Unió
pénzügyeinek jövőjéről, a Tanács felépítéséről és munkamódszereiről, valamint a
többsebességes integrációról.

Vélemények az Európa jövőjéről szóló vitához
A bizottság emellett több véleményt elfogadott egyes konkrét témák más bizottságok
illetékességi körébe tartozó intézményi vonatkozásairól az Európa jövőjéről szóló vita
keretében.
Véleményt fogadott el az euróövezet költségvetési kapacitásáról (előadó: Paulo Rangel
(EPP, PT)), amelynek vonatkozásában az ECON és a BUDG bizottságok együtt illetékesek,
amelyben emlékeztetett arra a kialakult álláspontjára, hogy e kapacitásnak az uniós
költségvetés részét kell képeznie, és azt az EU saját forrásaiból kell finanszírozni. A Bizottság
elemezte az ilyen kapacitás létrehozásának lehetőségeit a Szerződés jelenlegi rendelkezései
alapján, megismételve ugyanakkor a demokratikus elszámoltathatóság és legitimitás
szükségességét.
Véleményt fogadott el az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról, különös tekintettel a jelenlegi kormányközi Európai Stabilitási
Mechanizmus (ESM) utódjának megfelelő demokratikus elszámoltathatóságát biztosító
intézkedésekre (előadó: Danuta Maria Hübner (EPP, PL)).
Tekintettel a tagállamok költségvetési felelősségének és középtávú költségvetési
orientációjának erősítésére irányuló rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi
irányelvre irányuló javaslatra, azt ajánlotta az illetékes bizottságnak (ECON), hogy javasolja
azon bizottsági javaslat jóváhagyását, amelynek célja a gazdasági és monetáris unióbeli
stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (SKKSZ) lényegi elemeinek
beépítése az uniós jogi keretbe (előadó: Schöpflin György (EPP, HU)).

2.4

Jövőbeli pénzügyek

Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló munkadokumentum mellett az AFCO
bizottság több véleményt is készített e témához kapcsolódóan az éves költségvetési
eljárással, a mentesítési eljárással, valamint a többéves pénzügyi keret és a saját források
jövőjével kapcsolatban. Az AFCO bizottság ezeket az alkalmakat használta fel arra, hogy

kifejtse álláspontját arról, hogy milyen módon lehetne javítani az említett eljárások
intézményi dinamikáját és megőrizni a Parlament szerepét.
Az AFCO bizottság az éves költségvetésről szóló valamennyi véleményében ragaszkodott
ahhoz, hogy elegendő mennyiségű előirányzat álljon rendelkezésre a polgári programok
számára, külön költségvetési sorban biztosítsák az európai polgári kezdeményezés
forrásait, valamint hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a polgárokkal való
kommunikáció és párbeszéd előmozdításához (előadók: Danuta Maria Hübner (EPP, PL) a
2015., 2016., 2018. és 2019. évi költségvetésre vonatkozóan; Schöpflin György (EPP, HU) a
2017. évi költségvetésre vonatkozóan; és Alain Lamassoure (EPP, FR), aki megkezdte a
2020. évi költségvetéssel kapcsolatos munkát).
A bizottság véleményt fogadott el (előadó: Pascal Durand (Verts/ALE)) az Európai Tanácsra
és a Tanácsra vonatkozó szakasz általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó
2014. évi mentesítésről, amelyben megismételte a Parlament régóta hangoztatott
kritikáját, miszerint a Tanács a mentesítési eljárás keretében nem bocsátotta a Parlament
rendelkezésére a Tanács előirányzatait tartalmazó költségvetési szakasz végrehajtásával
kapcsolatos szükséges információkat.
A BUDG bizottság „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret
választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság
javaslatát megelőzően” című dokumentumról szóló jelentéséhez fűzött véleményében
(előadó: Pedro Silva Pereira (S&D, PT)), az AFCO bizottság kérte, hogy a Parlament teljes
mértékben vegyen részt a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatában, felszólított a saját
források rendszerének mélyreható reformjára és egy áthidaló klauzula aktiválására a
többéves pénzügyi keret és a saját források területén való döntéshozás vonatkozásában.
A BUDG bizottság „A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi
keretre vonatkozó parlamenti álláspont előkészítése” című dokumentumról szóló
jelentéséhez fűzött véleményében (előadó: Gerolf Annemans (ENF, BE)), az AFCO bizottság
kérte, hogy lehetőség szerint térjenek át az egyhangú szavazásról a minősített többségi
szavazásra, a jövőbeli többéves pénzügyi keretek időtartamát igazíts ák a Parlament
jogalkotási ciklusához, valamint felhívott a többéves pénzügyi keret kötelező félidős
felülvizsgálatára, és óva intett attól, hogy az Európai Tanács kiterjessze szerepét a
jogalkotás területére, amit a Szerződések nem irányoznak elő. A BUDG bizottság az európai
uniós saját források rendszerének reformjáról szóló jelentéséhez fűzött véleményében
(előadó: Mercedes Bresso (S&D, IT)) az AFCO bizottság kérte a saját források rendszerének
átfogó reformját, az egyhangú szavazásról a minősített többs égi szavazásra való átállást a
saját forrásokra vonatkozó döntéshozatal során, valamint a visszatérítések és korrekciók
eltörlését.
Végezetül, „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló
időközi jelentésről – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című
dokumentumhoz fűzött véleményében (előadó: Fabio Massimo Castaldo), az AFCO
bizottság megismételte a fent említett üzeneteket, és fontosnak tartotta, hogy a kiadási és
bevételi oldal reformjaira egyidőben kerüljön sor.

2.5. Differenciált integráció
 Előadó: Pascal Durand (Verts, FR)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés (2018/2093 (INI))
Fő elemek
A többsebességes integrációról szóló munkadokumentum mellett az AFCO bizottság 2018.
novemberben jelentést fogadott el a differenciált integrációról. A jelentés célja az volt,
hogy tisztázza a differenciált integráció fogalmát, megvizsgálta azokat a területeket, ahol
a differenciált integrációt főként alkalmazzák, megvizsgálta az említett elv alkalmazásával
kapcsolatos kihívásokat, és javaslatokat tett a jövőre nézve a jelenlegi Szerződés
keretében és azon túl egyaránt.
Az AFCO bizottság jelentése szerint a differenciált integrációnak a Szerződés
rendelkezéseinek keretében kell megtörténnie, valamennyi tagállam számára nyitva kell
állnia, és nem vezethet bonyolultabb döntéshozatali folyamathoz. Az AFCO bizottság
kérte a differenciálás különböző formáinak egyszerűsítését, valamint az állandó
kívülmaradási lehetőségek és az elsődleges jog alóli, az egyes tagállamok számára
biztosított kivételek eltörlését. Azt is javasolta, hogy a valamennyi szakpolitikai területen
az egyhangú szavazásról a minősített többségi szavazással való döntéshozatalra való
áttérés csökkentené a differenciált integráció igénybevétele iránti igényt. Az AFCO
bizottság emlékeztetett arra, hogy az uniós tagságot az elsődleges uniós jog valamennyi
szakpolitikai területen való teljes mértékű betartásához kell kötni, és hogy azon, az EUval szoros kapcsolatot létrehozni kívánó országok számára, amelyek nem hajlandóak arra,
hogy kötelezettséget vállaljanak az elsődleges jognak való teljes körű megfelelésre, illetve
amelyek nem kívánnak vagy nem képesek az EU-hoz csatlakozni, valamilyen partnerségi
formát kínáljanak fel;
E fő üzeneteket a jelentésről szóló, 2019. január 17-i plenáris szavazás során
megerősítették.

3. Intézményi szempontok

3.1. Vizsgálati jog
 Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)
 Eljárás: Az EUMSZ 226. cikkének (3) bekezdése különleges jogalkotási eljárást határoz
meg e konkrét rendelet elfogadására, amelyben a Parlament jogalkotási
kezdeményezési joggal rendelkezik, és a jogi aktust a Tanács és a Bizottság
egyetértését követően fogadja el (2009/2212 (INL))
Fő elemek
A vizsgálati jog kulcsfontosságú eszköz, amellyel a parlamentek elszámoltathatják a
végrehajtó hatóságokat. Az Európai Parlament vizsgálati jogát először a Maastrichti
Szerződés ismerte el jogszerűen, és azt 1995 óta a Parlament, a Tanács és a Bizottság
együttes határozata szabályozza 2, amelynek értelmében a Parlament jogosult ideiglenes
vizsgálóbizottságok felállítására „a közösségi jog végrehajtása során felmerülő állítólagos
jogsértések vagy hivatali visszásságok” kivizsgálása céljából. A Lisszaboni Szerződés
megerősítette ezt a hatáskört, kimondva, hogy a vizsgálati jogot egy, a Parlament által
elfogadott rendelettel kell meghatározni, saját kezdeményezésre, a Tanács (minősített
többségi szavazás) és a Bizottság egyetértését követően (az EUMSZ 226. cikke).
A 7. parlamenti ciklus vége előtt a Parlament az AFCO bizottság nevében elfogadta a David
Martin jelentést, amely javaslatot tesz egy az Európai Parlament vizsgálati jogáról szóló
rendelettervezetre, amely ellen a Tanács és a Bizottság kifogással élt. A 8. parlamenti ciklus
elején az Elnökök Értekezlete megerősítette a Parlament javaslatát, és az AFCO bizottság
Ramón Jáuregui Atondót nevezte ki új előadónak, azzal a szándékkal, hogy újraindítsa a
kezdeményezést.
A Parlament célja a vizsgálóbizottságok kapacitásának növelése. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy csak a Parlament képes vizsgálatokat folytatni olyan ügyekben, amelyek –
transznacionális dimenziójuk miatt – túlmutatnak a nemzeti parlamentek hatáskörein. A
2

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1995. április 19-i határozata az Európai Parlamen t
vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezésekről (95/167/EK, Euratom, ESZAK ) (HL L 113.,
1995.5.19., 2. o.).

korábbi vizsgálóbizottságok munkája egyértelművé tette, hogy a Parlament e területre
vonatkozó hatásköreit meg kell erősíteni annak érdekében, hogy e vizsgálatok
hatékonyabbak legyenek. Ugyanakkor a Parlament vizsgálati hatásköre terjedelmének,
tartalmának és korlátainak pontosabb meghatározása megerősítené a jogállamiságot, és
megvédené a valamely vizsgálóbizottság munkájában részt vevő valamennyi jogalany
jogait.
A Tanács és a Bizottság által emelt fő kifogások az olyan kérdésekre irányultak, mint a
tanúk megidézésének képessége, a vallomástétel megtagadása vagy hamis bizonyítékok
benyújtása miatti lehetséges szankciók, valamint a vizsgálóbizottság által kért
dokumentumok benyújtásának kötelezettsége.
Sajnálatos módon annak ellenére, hogy az AFCO bizottság a parlamenti ciklus során
többször is erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy előrelépést érjen el a szóban forgó
ügy aktájában, például számos alkalommal jelezte, hogy kész olyan megoldások keresésére,
amelyek orvosolhatnák a Tanács és a Bizottság kifogásait, a Tanács elutasította, hogy
politikai megbeszéléseket folytasson a Parlamenttel a rendelet tartalmáról.
Végezetül, a 2019. áprilisban tartott plenáris ülésen a Parlament elfogadott egy az AFCO
bizottság által előterjesztett állásfoglalást, amelyben sajnálattal állapítja meg a Tanács és a
Bizottság együttműködésének hiányát (ami felvethetné a lojális együttműködés elve
tiszteletben tartásának kérdését), és felhívja az említett intézményeket, hogy kezdjék újra
a tárgyalásokat az újonnan megválasztott Parlamenttel 3.

3.2. A Parlament összetétele
 Előadók: Danuta Maria Hübner (EPP, PL) és Pedro Silva Pereira (S&D, PT)
 Eljárás: Az EUSZ 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott különleges jogalkotási
eljárás, amelynek keretében az Európai Parlament javaslata alapján és egyetértését
követően az Európai Tanács egyhangú határozattal megállapítja az Európai Parlament
összetételét (2017/2054 (INL))
Fő elemek

Az Európai Tanácsnak az Európai Parlament a 2014–2019 közötti ciklusra vonatkozó
összetételének megállapításáról szóló 2013. júliusi határozata kötelezte a Parlamentet arra,
hogy 2016 vége előtt terjesszen elő javaslatot egy olyan rendszer meghatározásáról, amely
a jövőben minden egyes európai parlamenti választás előtt lehetővé teszi a képviselői
helyek tagállamok közötti elosztását. A 2016. június 23-i egyesült királyságbeli
népszavazáshoz kapcsolódó kényszerítő politikai okok miatt a Parlament nem tudta
elkészíteni az Európai Tanács határozata szerinti javaslatát.
3

Az Európai Parlament (2019. április 18-án megszavazott) állásfoglalása a Tanáccsal és a Bizottsággal az
Európai Parlament vizsgálati jogáról szóló rendeletre irányuló jogalkotási javaslatról folytatott tárgyalásokról.

Az AFCO bizottság a 2018. január 26-i jelentésében foglalt elvek alapján javaslatot tett az
Európai Parlament új összetételére. Az új kiosztás révén a Parlament mérete 705 főre
csökkenne, és ezáltal helyek szabadulnának fel az Európai Unió esetleges jövőbeli
bővítésének esetére.
Az Egyesült Királyság képviselőinek megürült helyei közül 27-et 14 tagállam között
osztanak szét annak érdekében, hogy a polgárok képviselete méltányosabbá váljon, és
teljes mértékben összhangban legyen a Szerződés rendelkezéseivel, nevezetesen a
degresszív arányosság elvével. Amennyiben az Egyesült Királyság a következő választások
idején még mindig tagállam, a jelenlegi rendszer maradna érvényben.
A jelentés elkészítése során az AFCO bizottság számos matematikai képletet elemzett, és
arra a következtetésre jutott, hogy bár nagy lehetőségeket rejtenek magukban a képviselői
helyek jövőbeli elosztására szolgáló állandó rendszer kialakítása tekintetében, politikailag
nem reális, hogy a Parlament ebben a szakaszban állandó rendszerre tegyen javaslatot.
A 2018. február 7-i plenáris ülésen lezajlott szavazás során megerősítették az AFCO
javaslatait. A Parlament állásfoglalásából hiányzó egyetlen elem a közös választókerület és
transznacionális listák létrehozásának lehetősége, amely a plenáris ülésre benyújtott
AFCO jelentés részét képezte.
A Parlament 2018. június 13-án hozzájárulását adta az Európai Parlament összetételének
megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezethez, amely a Parlament
által javasoltakkal azonos intézkedéseket tartalmazott.

3.3. A külső politikák intézményi vonatkozásai
Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika alkotmányos, jogi és intézményi
vonatkozásairól: a Lisszaboni Szerződés kínálta lehetőségek
 Előadók: Esteban González Pons (EPP, ES) és Michael Gahler (EPP, DE)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés, közös bizottsági ülések az AFET bizottsággal
(2015/2343(INI))
Fő elemek
Az AFET és AFCO bizottság által 2015. október 13-án „A közös kül- és biztonságpolitika a
Lisszaboni Szerződés értelmében: a lehetőségek teljes kiaknázása” címmel tartott és a
meglévő Szerződésekre tekintettel a KKBP/KBVP jövőjének megvitatásával foglalkozó közös
meghallgatást követően e jelentés jóváhagyását kérték annak érdekében, hogy a
meghallgatás eredményeire építsenek. A cél az uniós külpolitikában jelentkező intézményi
kihívásoknak a Lisszaboni Szerződésben rejlő lehetőségek kihasználásával történő

kezelése, valamint a KBVP kialakításával összefüggő intézményi és stratégiai
vonatkozások tekintetében az Európai Parlament helyének meghatározása volt.

A Parlament e jelentésben arra törekedett, hogy az új geopolitikai körülmények és
biztonsági fenyegetések megjelenésének kezelése, valamint – a védelmi ügyekben való
hatáskörük sérelme nélkül – a tagállamok közötti hatékony együttműködésnek, továbbá az
erőforrások és képességek megosztásának biztosítása érdekében az európai védelmi
unióhoz hatékony utat és szilárd haladást határozzon meg a közös védelmi politika terén.
A Parlament nagyobb szerepet kívánt játszani a közös védelem intézményi keretének
fejlesztésében, hogy megerősítse a felügyeleti feladatkörét és ezáltal az Unió demokratikus
alapjait.
A jelentés számos javaslatot terjesztett elő a közös védelmi politika intézményi
megerősítésére, többek között a védelmi miniszterek tanácsa, a Védelmi
Irányítóbizottság, az Európai Védelmi Ügynökség, az állandó strukturált együttműködés
(PESCO), valamint a Parlamenttel és annak szervezeteivel kapcsolatos szempontok
tekintetében.
A közös védelempolitika határozott elmélyítésének támogatása mellett a Parlament azt is
hangsúlyozta, hogy szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a NATO-val a partnerség
kiterjesztése és az átfedések elkerülése révén.
A Parlament számos politikai ajánlást intézett a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez mind a jelenlegi alkotmányos keretek
között, mind pedig az Európai Uniónak a Szerződés módosításával járó lehetséges
reformjára tekintettel.

A külső politikák jövőbeli intézményi keretével kapcsolatos vélemények
Az EU védelmi politikájának jövőjéről szóló munkadokumentum és a KKBP alkotmányos,
jogi és intézményi vonatkozásairól szóló jelentés mellett az AFCO több, az EU
külpolitikájához kapcsolódó véleménnyel is foglalkozott.
Az EU ENSZ-en belüli szerepéről (hogyan érhetők el jobban az EU külpolitikai céljai) szóló
véleményében (előadó: David McAllister (EPP, DE)) az AFCO bizottság úgy vélte, hogy az
EU-nak egységes nemzetközi szereplőként kell fellépnie, felszólította az ENSZ -t, a
Bizottságot és a Tanácsot, hogy maradéktalanul tájékoztassák a Parlamentet a
koordinációra irányuló erőfeszítéseikről, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformjára
szólított fel annak lehetővé tétele érdekében, hogy az EU a testület állandó tagjává
válhasson.
Az európai védelmi unióról szóló véleményében (előadó: David McAllister (EPP, DE)) az
AFCO bizottság felszólított arra, hogy a Lisszaboni Szerződés alapján minden lehetőséget
vegyenek igénybe a védelem céljából, hozzanak létre egy teljes körű megbízatással

rendelkező Biztonsági és Védelmi Bizottságot és a Védelmi Miniszterek Tanácsát, valamint
alakítsanak ki erősebb stratégiai partnerséget az EU és a NATO között.
A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves véleményében
(előadó: Paulo Rangel (EPP, PT)) az AFCO bizottság üdvözölte az állandó strukturált
együttműködés (PESCO) létrehozását, az Európai Védelmi Alap megerősítését, valamint az
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) költségvetésének növelését. Megismételte továbbá az
iránti támogatását, hogy a Tanácson belül hozzák létre a védelmi miniszterek ülésének
formációját, rámutatott a KBVP belső és külső dimenziója összehangolásának és az
egységes védelmi piac kialakításának szükségességére, és hangsúlyozta, hogy az Uniónak
képesnek kell lennie arra, hogy önállóan garantálja polgárai biztonságát.

3.4. A gazdasági kormányzás és a bankunió intézményi szempontjai
A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22.
cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat (közös eljárás az
ECON bizottsággal)
 Előadók: Danuta Maria Huebner (EPP, PL) az AFCO és Gabriel Mato (EPP, ES) az
ECON bizottság részéről
 Eljárás: Az EUMSZ 129. cikkének (3) bekezdése: a KBER alapokmányának
módosítására irányuló különleges eljárás, a szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv
módosítása (2017/0810(COD))
Fő elemek
A T-496/11 sz. ügyben 2015. március 4-én hozott ítélet (Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága kontra Európai Központi Bank) megsemmisítette az eurorendszerre
vonatkozó felvigyázói keretrendszert. Ennek következtében az EKB a KBER
alapokmányának (a központi bankok európai rendszere és az Európai Központi Bank
alapokmányáról szóló 4. jegyzőkönyv) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló ajánlásra tett javaslatot. A javaslat célja az volt, hogy kifejezett
hatáskört biztosítson az EKB számára az elszámolási rendszerek – köztük a központi
szerződő felek – tevékenységének szabályozására. Ez – az EUMSZ 129. cikke (3) bekezdése
szerinti eljárásnak megfelelően – a Szerződések egyszerűsített felülvizsgálatát jelentette.
Az ügyet az AFCO és az ECON bizottság közös bizottsági eljárás keretében kezelte.
Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) és az Alkotmányügyi
Bizottság (AFCO) 2018. június 19-én fogadta el jelentését, amelyet ezt követően a 2018.
július 4-i plenáris ülésen elfogadtak. Az alapokmány módosításáról szóló intézményközi
tárgyalásokra az Európai piaci infrastruktúra-rendelet 2.2-vel párhuzamosan került sor,
amely az EU számára szolgáltatásokat kínáló központi szerződő felek erőteljesebb és
hatékonyabb felügyeletét tűzte ki célul. Az alapokmány módosításának végleges
kompromisszumos szövege – a Tanács ragaszkodására tekintettel – részletesen

bemutatta a harmadik országbeli központi szerződő felek tekintetében gyakorolható
hatásköröket, és – ami ennél is fontosabb – nem biztosított az EKB számára az EU-ban
székhellyel rendelkező központi szerződő felek tekintetében gyakorolható hatáskört.
Az EKB Kormányzótanácsa 2019. március 20-én egyhangúlag úgy határozott, hogy
visszavonja javaslatát. Úgy vélte, hogy az intézményközi tárgyalásokon javasolt
módosítások nem felelnek meg az EKB által a KBER szabályozási hatásköre tekintetében
elérni kívánt alapvető célkitűzéseknek, és alááshatják az EKB hatáskörének független
gyakorlását. Az EKB jelezte, hogy készen áll a jövőben újra megvizsgálni a kérdést a többi
intézménnyel teljes mértékben együttműködve, amennyiben sikerül találni ilyen
aggályoktól mentes megoldást.

A gazdasági kormányzással és a bankunióval kapcsolatos vélemények
A bizottság az ECON bizottság munkájának különböző intézményi aspektusaihoz is
hozzájárult, különösen a gazdasági kormányzás és a bankunió terén.
Gazdasági kormányzás
Az AFCO véleményt nyilvánított (előadó: Sylvie Goulard (ALDE, FR)) az ECON bizottság
által 2014-ben indított, a gazdasági kormányzás keretének felülvizsgálatáról szóló saját
kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban. Ebben a véleményben kérte különösen az
Európai Stabilitási Mechanizmus, valamint a stabilitásról, együttműködésről és
kormányzásról szóló szerződés beépítését az uniós jogi keretbe, megfelelő
elszámoltathatósági szabályokkal, és olyan intézményközi megállapodásra szólított fel,
amely kiterjed a Stabilitási és Növekedési Paktum valamennyi szakaszára, valamint a
makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásokra. Átfogó európai politikai
orientáció együttdöntési eljárás keretében történő elfogadása, valamint a GMU számára
az uniós költségvetésen belüli költségvetési kapacitás létrehozása mellett érvelt. A
vélemény arra a következtetésre jutott, hogy a valódi gazdasági és monetáris unió
megköveteli a jogállamiság megerősítését az EU-ban, ami biztosítja többek között azt,
hogy a közhatalom gyakorlása a jogszabályok hatálya alá tartozik, és a jogalanyok
egyenlőségét független bíróságok garantálják.
Az európai felügyeleti hatóságok ellenőrzése
Az európai felügyeleti hatóságokat szabályozó keret felülvizsgálatával összefüggésben az
AFCO bizottság véleménye (előadó: Danuta Maria Hübner (EPP, PL)) a Pénzügyi
Felügyeletek Európai Rendszere – az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT)
makrogazdasági oldalának intézményi vonatkozásaira összpontosított, különös figyelmet
fordítva az ERKT szervezeti felépítésére és elszámoltathatósági mechanizmusaira. Az ERKT
elnökének kinevezésével hivatalosan is az EKB-t bízták meg, ezzel párhuzamosan emelve a
titkárság vezetője szerepének jelentőségét. Az AFCO ragaszkodott a titkárság vezetőjének
kinevezésére irányuló eljárás maradéktalan átláthatóságához, biztosítva ezzel annak
függetlenségét. Biztosította továbbá, hogy a számára kijelölt képviseleti feladatok
átruházásának mértéke korlátozott legyen, és annak lehetőségét konkrétan kizárja a

Parlament felé fennálló jelentéstételi kötelezettség tekintetében, amelyet az elnöknek
kell teljesítenie. Az ERKT-t továbbá fokozott ellenőrzésnek kell alávetni, és válaszolnia kell
a Parlamenti kérdéseire. A megegyezés szerinti kompromisszumos szöveg ezeket a
prioritásokat tükrözi.
Európai betétbiztosítási rendszer
Az ECON bizottsággal a bankunió intézményi vonatkozásaival kapcsolatban folytatott
együttműködés keretében az AFCO bizottság véleményt nyilvánított (előadó: Danuta Maria
Hübner (EPP, PL)) a bankunió harmadik pillérének – azaz az európai betétbiztosítási
rendszer – létrehozásáról szóló rendeletről. A jogalkotási vélemény hangsúlyozta annak
szükségességét, hogy a bankunió mindhárom pillérében a taggá válás folyamata
zökkenőmentes legyen, amennyiben valamely tagállam a GMU-hoz történő csatlakozás,
vagy az EKB-val szoros együttműködési megállapodás létrehozása révén a későbbiekben
csatlakozna. A kötelezettségszegési eljárás mintájára kialakított, az európai betétbiztosítási
rendszer által nyújtott fedezetből történő kizárásra irányuló fokozatos eljárást is
meghatározott, amely során az Európai Bizottságnak több fontos eljárási lépést kell
megtennie és indokolást kell készítenie a rendszer által nyújtott fedezetből történő
kizárásra vonatkozó döntés előtt.

3.5. Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításai
 Előadó: Danuta Maria Hübner (EPP, PL)
 Eljárás: Az EUMSZ 308. cikke szerinti különleges eljárás, amelynek keretében az
Európai Beruházási Bank javaslata alapján és az Európai Parlament és a Bizottság
véleményének beszerzését követően a Tanács egyhangúlag határozatot fogad el az
EBB alapokmányának módosításáról (2018/0811(CNS) és 2019/0804(CNS))
Fő elemek
A Szerződések felülvizsgálati eljárásai vonatkozásában viselt felelősségére tekintettel az
AFCO bizottság volt a felelős az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió
működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Beruházási Bank (EBB)
alapokmányáról szóló (5.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti
véleményekért.
Az Európai Beruházási Bank által javasolt célzott módosítások az EBB alapokmányának az
Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése által teremtett új helyzethez való
hozzáigazítását, valamint az EBB jegyzett tőkéjének Lengyelország és Románia általi
emelésének tükrözését célozták.
Jelentéseiben az AFCO jóváhagyta az Európai Beruházási Bank által előterjesztett mindkét
javaslatot.

A Tanács soros elnökének címzett, 2019. április 17-i levelében azonban az AFCO bizottság
elnöke jelezte a bizottság aggályait azzal kapcsolatban, hogy az EBB nem adott megfelelő
magyarázatot sem a helyettes igazgatók testületének összetételét érintő módosításokra
irányuló javaslataira, sem pedig azoknak az EBB irányítására gyakorolt hatására
vonatkozóan.

3.6. Az Európai Ombudsman alapokmánya
 Előadó: Paulo Rangel (EPP, PT)
 Eljárás: Az EUMSZ 228. cikkének (4) bekezdésében említett különleges jogalkotási
eljárás, amely lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy a Bizottság
véleményének kikérése után és a Tanács jóváhagyásával elfogadjon az ombudsman
feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket meghatározó
rendeleteket (2018/2080(INL))
Fő elemek
Az európai ombudsman jelenlegi alapokmányát (94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat)
legutóbb a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt módosították. Elérkezett ezért az
ideje annak, hogy azt hatályon kívül helyezzék és – a jelenleg alkalmazandó jogalapnak
megfelelően – teljesen új rendeletet fogadjanak el.
A Parlament 2019. február 12-én állásfoglalást fogadott el az ombudsman feladatainak
ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről (az európai ombudsman
alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló
európai parlamenti rendelet tervezetéről.
A rendelettervezet többek között:
– megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az ombudsmanhoz panasszal lehet
fordulni;
– meghatározza az olyan esetekben követendő eljárásokat, amikor az ombudsman
vizsgálatai során hivatali visszásságot tártak fel;
– lehetővé teszi az ombudsman számára, hogy – a panaszok kezelésére vonatkozó
elsődleges kötelezettség sérelme nélkül – saját kezdeményezésű vizsgálatokat végezzen;
– lehetővé teszi az ombudsman számára, hogy saját kezdeményezésére vagy panasz alapján
ii. az ombudsman Európai Parlamenthez intézett éves jelentésében értékelje a kiadott
ajánlásoknak való megfelelés arányát; iii. a visszaélést bejelentő személyek által
szolgáltatott információk alapján új vizsgálatot indítson;
– lehetővé teszi az ombudsman számára, hogy értékelje a visszaélést bejelentő személyek
zaklatásának megelőzésére és védelmére szolgáló eljárásokat az uniós intézményeken,
szerveken, hivatalokon és ügynökségeken belül, és e területeken tanácsot adjon az uniós
személyzetnek;

– előírja, hogy az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek kötelesek az
ombudsman rendelkezésére bocsátani az ombudsman által tőlük kért minden információt,
beleértve a minősített információkat és dokumentumokat is;
– előírja, hogy az ombudsman és munkatársai a feladataik ellátása során tudomásukra
jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni;
– lehetővé teszi az ombudsman számára, hogy tájékoztassa az Európai Ügyészséget az
annak hatáskörébe tartozó információkról;
– előírja, hogy az ombudsman számára megfelelő költségvetést kell biztosítani, amely
biztosítja függetlenségét és feladatainak ellátását.
A visszaélések bejelentésére és a zaklatásra vonatkozó rendelkezések hiányoztak az AFCO
által benyújtott jelentésből, de azok módosító indítványok formájában a plenáris ülés elé
kerültek.

3.7. A Bíróság alapokmánya: a 3. jegyzőkönyv módosítása
 Előadó: Morten Messerschmidt (ECR, DA)
 Eljárás: Rendes jogalkotási eljárás (jogalap: az EUMSZ 256. cikkének (1) bekezdése és
281. cikkének (2) bekezdése) (2018/0900(COD)).
Fő elemek
Az AFCO bizottság 2018. november 27-én véleményt fogadott el a Jogi Bizottság részére
az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről.
A vélemény többek között megállapítja, hogy a javasolt rendelet által bevezetett
módosításokat a rendelet hatálybalépésének időpontját követően a Bíróság vagy a
Törvényszék elé kerülő ügyekre kell alkalmazni.

3.8. Az uniós intézmények átláthatósága,
feddhetetlensége
Jelentés az uniós
feddhetetlenségéről

intézmények

átláthatóságáról,

elszámoltathatósága és
elszámoltathatóságáról

 Előadó: Sven Giegold (Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport, DE)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés (2015/2041(INI))
Fő elemek

és

Az átláthatóság a Juncker-Bizottság egyik prioritása volt, nevezetesen a 2015. évi
munkaprogramjában szerepelt egy javaslat a kötelező átláthatósági nyilvántartásról,
valamint 2014. december 1-től kezdődően a lobbisták és a biztosok, a kabinetjeik
munkatársai és a főigazgatók közötti valamennyi kapcsolatfelvétel nyilvánosságra
hozatalára vonatkozó döntés.
Az Európai Unió intézményeinek átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és
feddhetetlenségéről szóló AFCO jelentés célja az volt, hogy koherens és globális európai
parlamenti megközelítést alakítson ki e kérdésekkel kapcsolatban például olyan
szempontok kezelésével, mint az átláthatóság a jogalkotási eljárás során, különösen olyan
esetekben, amikor az európai intézmények kapcsolatba lépnek az érdekelt felekkel és
lobbistákkal.
A jelentés:
– támogatja a jogalkotási lábnyom jelenleg önkéntes bevezetését, valamint a kizárólag az
átláthatósági nyilvántartásban regisztrált érdekképviselőkkel tartott találkozók
gyakorlatát, a lehető legnagyobb mértékben kötelezővé téve az átláthatósági
nyilvántartást;
– felszólít az uniós intézmények és szervek összeférhetetlenséggel szembeni védelmét
szolgáló intézkedések meghozatalára, különösen a „forgóajtó-jelenségre”, „várakozási
időre” és a szakértői csoportok összetételére vonatkozó magatartási kódexek és megfelelő
szabályozás kialakítására, kezelve egyúttal az uniós források igénylése és igénybevétele
során az uniós tisztségviselők tulajdonában álló vállalkozások tekintetében esetlegesen
felmerülő összeférhetetlenséget;
– felszólít a jogalkotási folyamatban a dokumentumokhoz és információkhoz való
hozzáférés javítására irányuló, minden uniós intézményre és szervre kiterjedő intézkedések
megtételére, különös tekintettel a dokumentumok teljes körű nyilvántartására, a
háromoldalú egyeztetések dokumentumainak elérhetővé tételére, a jogalkotási javaslatok
aktuális helyzetének rögzítésére szolgáló közös adatbázis létrehozására, a felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok nyilvántartására, a dokumentumok osztályozására és az egyes tanácsi
és parlamenti szervek ülései jegyzőkönyveinek közzétételére;
– felszólít az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítására az euróövezet gazdasági
irányításával és az uniós költségvetéssel kapcsolatban;
– felhívja a figyelmet a Parlamentnek a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos
tájékoztatáshoz való jogára, valamint arra, hogy javítani kell az együttműködést és az
információcserét az ilyen megállapodások teljes életciklusa során;
– hangsúlyozza a csalás és korrupció elleni – többek között nemzetközi együttműködés
révén történő – küzdelem, valamint a visszaélést bejelentő személyek hatékony uniós
jogszabályi kerettel történő védelmének szükségességét; valamint

– hangsúlyozza, hogy az ügynökségek elszámoltathatóságát is meg kell erősíteni, és azok
munkatársai és szakértői körében is el kell kerülni az összeférhetetlenséget.

Az átláthatósághoz kapcsolódó vélemények
Jelentése mellett az AFCO bizottság egy véleményt is elfogadott az uniós jog megsértését
bejelentő személyek védelméről (előadó: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)).
A vélemény egyebek mellett a javaslat módosítását szorgalmazza a visszaélést bejelentő
személyek védelmét szolgáló jogi keretnek a – névtelen bejelentések eseteire is kiterjedő
– megerősítése céljából. Kiemelendő, hogy a vélemény ki kívánja terjeszteni a javaslat
tárgyi hatályát az EUSZ 2. cikkében említett uniós közös értékek megsértésére, valamint a
politikai aktusok révén elkövetett kötelezettségszegésekre. Javasolja továbbá a védelemre
jogosultak körének az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség tisztviselőire és
egyéb alkalmazottaira történő kiterjesztését, valamint rendelkezéseket állapít meg a
büntetőjog javasolt irányelv végrehajtásában betöltött szerepének megerősítésére. A
véleményben megfogalmazott javaslatok között szerepel még a visszaélést bejelentő
személyek fokozott védelme az ellenük indított komolytalan, illetve zaklató jellegű jogi
eljárások kapcsán, valamint az e személyeknek szóló pszichológiai segítségnyújtás és
támogatás biztosítása.

4. Közelebb hozni Európát a
polgárokhoz

4.1. Európai polgári kezdeményezés
 Előadó: Schöpflin György (EPP, HU)
 Eljárás: Rendes jogalkotási eljárás (2017/0220(COD))
Fő elemek
A bizottság az európai polgári kezdeményezés végrehajtásával foglalkozó első, 2015.
októberi jelentése óta folyamatosan amellett érvel, hogy a polgári szerepvállalás
előmozdításának e jogi eszközét felül kell vizsgálni. Az európai polgári kezdeményezés jogi
keretének felülvizsgálata azt a célt tűzte ki, hogy az uniós szintű menetrend meghatározását

a kezdeményezés egy korszerűbb, átláthatóbb és felhasználóbarátabb eszközként
szolgálja.
Az Európai Bizottság – többek között a Parlament folyamatos nyomásgyakorlásának
köszönhetően – végül 2017. szeptember 13-án előterjesztette az európai polgári
kezdeményezésről szóló új rendeletre irányuló javaslatot. Az intézményközi tárgyalások
2018 decemberében lezárultak, az új rendelet pedig 2020. január 1-jével alkalmazandóvá
válik. A szóban forgó új rendelet néhány új elemet is bevezet, így például az európai polgári
kezdeményezések részleges nyilvántartásba vételét, amelynek hatálya a Bizottság adott
területre vonatkozó jogszabályjavaslattételi hatáskörére korlátozódik. Az AFCO bizottság
kezdeményezése, valamint az Európai Parlament plenáris ülésén megszerzett támogatás
jóvoltából az európai polgári kezdeményezések szervezői immár további támogatást
kapnak a fordítás tekintetében, hozzáféréssel rendelkeznek az európai polgári
kezdeményezések elindítását segítő online együttműködési platformhoz, valamint a
nemzeti szinten létrehozott kapcsolattartó pontokon keresztül további támogatást kapnak
a tagállamoktól. Kommunikációs tevékenységeik révén a Bizottság és a Parlament egyaránt
hozzájárul majd az európai polgári kezdeményezés ismertségének növeléséhez. A
Parlament emellett sikeresen elérte, hogy a szervezők számára több idő álljon
rendelkezésre az aláírásgyűjtés előkészítéséhez, valamint hogy a Parlament jelentősebb
szereppel rendelkezzen azáltal, hogy vitát tart a sikeresen benyújtott európai polgári
kezdeményezésekről, valamint gondoskodik a Bizottság e kezdeményezésekkel összefüggő
nyomon követési lépéseinek szigorúbb ellenőrzéséről. A Parlament hozzájárult továbbá
annak biztosításához is, hogy az európai polgári kezdeményezésekre adott bizottsági
válaszok egyértelműek és átláthatók legyenek azáltal, hogy tartalmazzák az intézkedések
jegyzékét és az intézkedések teljesítésének ütemezését.
A Parlament ezenkívül kitartott amellett is, hogy a támogatások forrására vonatkozó,
nyilvántartáson keresztüli rendszeres jelentéstétellel garantált legyen az európai polgári
kezdeményezésekhez nyújtott finanszírozások átláthatósága. Jóllehet az intézményközi
tárgyalások során a Parlamentnek nem sikerült elérnie, hogy az európai polgári
kezdeményezések támogatásához megállapított korhatár 16 évre csökkenjen , a
tagállamok a Parlament állhatatosságának köszönhetően lehetővé tették ezen alacsonyabb
korhatár opcionális alkalmazását. A rendelet további célja, hogy három év alatt
fokozatosan felszámolja a jelenleg alkalmazott egyedi online gyűjtési rendszereket , és
ezek helyébe az Európai Bizottság által kifejlesztett központi gyűjtési rendszert léptesse.

4.2. Az Európai Unión belüli e-demokrácia: lehetőség és kihívások
 Előadó: Ramon Jauregui Atondo (S&D, ES)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés (2016/2008 (INI))
Fő elemek
A jelentés az e-demokrácia új eszközeinek alkalmazásával kapcsolatos közelmúltbeli
fejleményeket vizsgálja. Hangsúlyozza, hogy az információs és kommunikációs

technológiák új tereket nyitnak az EU demokratikus szféráján belül a részvétel és a viták
számára, valamint potenciálisan mérsékelhetik a hagyományos politikát övező társadalmi
elégedetlenséget, átláthatóbbá teszik a politikai rendszert, és csökkentik az úgynevezett
európai „demokratikus deficitet”.
A jelentés arra a következtetésre jut, hogy az e-demokráciával kapcsolatos európai
tapasztalatok felemásak, és az e-demokrácia szélesebb körű elfogadásához speciális
infrastruktúra szükséges. Megemlíti, hogy el kell oszlatni a biztonsággal kapcsolatos
aggályokat, valamint szavatolni kell a magánélet védelmét, mivel e szempontok rendkívül
fontos szerepet játszanak az állampolgárok ezen eszközökbe vetett bizalmának
biztosításához.
A jelentés emellett felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós polgárok teljes köre számára
biztosított digitális jártasság, valamint egyenlő és biztonságos digitális hozzáférés révén
mozdítsák elő a digitális társadalmi befogadást, és e digitális készségek iskolai
tantervekbe és egész életen át tartó tanulásba történő fokozottabb integrálásával a
megfizethető és hozzáférhető nagy sebességű digitális infrastruktúra kialakításáról is
gondoskodjanak. Olyan mechanizmusok aktív támogatására ösztönzi a tagállamokat,
amelyek lehetővé teszik az uniós polgárok számára, hogy kapcsolatba lépjenek a
kormányokkal és az uniós intézményekkel. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy az
európai polgári kezdeményezés révén komoly lehetőségek rejlenek az uniós szintű
részvételi demokrácia szempontjából az ikt-eszközökben, továbbá hogy bővíteni kell az erészvétel szerepét az Európai Bizottság nyilvános konzultációs folyamatában. Felszólítja
egyrészt a Bizottságot, hogy a 2017-ben elindított digitális egységes piaci stratégia
keretében fejlessze tovább az e-részvételt, másrészt pedig az uniós intézményeket, hogy
az uniós polgárok digitális világgal kapcsolatos jogainak előmozdítása és szavatolása
érdekében tegyenek lépéseket, hogy kezdetét vegye az internetjogok európai chartájának
kidolgozása.

Az állampolgársággal kapcsolatos vélemények
Jelentés az uniós polgárságról
Az uniós polgárságról szóló jelentéshez kiadott AFCO-vélemény (előadó: Cristian Dan
Preda (EPP, RO)) hangsúlyozta, hogy olyan politikákat kell ösztönözni, valamint olyan
kampányokat és tevékenységeket kell végrehajtani, amelyek célja a polgárok jogaival
kapcsolatos ismeretek bővítése. A vélemény kitartott amellett, hogy az európai választási
jogszabályok reformja tűzze ki célul a részvétel és az EU demokratikus rendszerébe vetett
bizalom növelését, továbbá hogy az átláthatóság, a tudatosság és az információkhoz való
megkülönböztetésmentes hozzáférés elve alapvető fontossággal bír. Szorgalmazta az uniós
választásokon való részvételnek a választások európai jellegének megerősítésével,
valamint a politikai pártok uniós szintű láthatóságának növelésével történő előmozdítását.
Felszólított az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálatára, és
ragaszkodott ahhoz, hogy alakítsanak ki az egyének alapvető jogainak a digitális
környezetbeli védelmét szolgáló mechanizmusokat és szakpolitikákat.

4.3. A városok uniós intézményi keretben játszott szerepe
 Előadó: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR, PL)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés a REGI társbizottsággal (2017/2037(INI))
Fő elemek
Az Európai Unió lakosságának tekintélyes hányada városokban és városi övezetekben él,
amely területek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az Unión belüli intézményi struktúrák
és jogszabály-végrehajtás szempontjából. Az AFCO bizottság meglátása szerint e tendencia
más újkeletű tényezőkkel, például a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei
Chartával, a Polgármesterek Szövetségével vagy – a városfejlesztési ügyekért felelős
miniszterek 2016. május 30-i nem hivatalos találkozóján elfogadott – uniós városfejlesztési
menetrenddel („Amszterdami Paktum”) egyetemben megköveteli, hogy a Szerződések
szellemében a demokratikus legitimitás, az elszámoltathatóság és az átláthatóság
szempontjait felölő vita alakuljon ki a városok jelenlegi uniós döntéshozatalba és
intézményi struktúrába való bevonásáról.
A jelentésben a Parlament többször is külön kiemelte a Régiók Bizottsága konzultatív és
tanácsadó szervként betöltött szerepének jelentőségét a városok uniós döntéshozatali
folyamatba való bevonása terén, és hangsúlyozta, hogy a jelenlegi intézményi struktúra
megfelelő és összhangban áll a szubszidiaritás elvével. A Parlament mindazonáltal úgy
vélte, hogy a városok döntéshozatalba történő átlátható és tényleges bevonását meg kell
erősíteni, különösen az őket közvetlenül érintő jogszabályok tekintetében.
Ezzel összefüggésben a jelentés üdvözölte az olyan kezdeményezéseket, mint amilyen
például a városoknak szánt „egyablakos”, az információkhoz való hozzáférést megkönnyítő
megoldás, vagy a többszintű kormányzást és partnerséget biztosító uniós városfejlesztési
menetrend, és szorgalmazta e kezdeményezések megerősítését.
A Parlament ezenkívül ösztönözte az önkormányzatok és a helyi hatóságok – többek között
a Tanáccsal kialakított intenzívebb együttműködés révén megvalósuló – fokozottabb
politikai részvételét annak érdekében, hogy e feleknek a nyilvános viták fórumaként,
valamint az Unión belüli politikai tér formálásában betöltött szerepe erősebbé váljon.
A városok Unión belüli szerepének további fejlesztése érdekében a jelentés támogatta a
Parlament és a Régiók Bizottsága közötti szoros együttműködést, valamint javasolta az
uniós ügyekkel kapcsolatos önkormányzati szintű viták és konzultációk előmozdítását célzó,
54 európai vitafórumra vonatkozó projekt beindítását.
A jelentés kapcsán végzett nyomon követési gyakorlata keretében a Bizottság egyetértett
azzal, hogy valóban rendszeresebb párbeszédet kell kialakítani a helyi és regionális
hatóságokkal, és jelezte, hogy a városfejlesztési menetrend hatásairól 2019 végéig
tanulmány készül azzal a céllal, hogy döntés szülessen a menetrend folytatásának
mikéntjéről.

5. A Szerződések végrehajtása

5.1. Polgárság
A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása
 Előadó: Maite Pagazaurtundua Ruiz (ALDE, ES)
 Eljárás: Végrehajtási jelentés (2018/2111 (INI))
Fő elemek
A jelentés az uniós polgársághoz kapcsolódó szerződéses rendelkezések végrehajtásának
értékelését tűzte ki célul. Jóllehet az uniós polgárság fogalmát még a Maastrichti Szerződés
vezette be, a Lisszaboni Szerződés pedig még szilárdabb alapokra helyezte, az uniós
polgárságra vonatkozó különböző rendelkezések végrehajtásában rejlő lehetőségek –
mind az alkalmazási kört, mind az eredményességet tekintve – nem tekinthetők teljes
mértékben kiaknázottnak.
Az uniós polgárok Szerződésekben rögzített jogai magukban foglalják a demokratikus
részvételhez való jogot, a választójogot, a szabad mozgáshoz és a
megkülönböztetésmentességhez való jogokat, sőt kiterjednek a konzuli védelemre is.
A jelentés javasolta az uniós polgárok e jogainak szisztematikusabb – adott esetben
kötelezettszegési eljárások révén biztosított – védelmét, az uniós polgársággal járó, az
EUMSZ 20. cikkének (2) bekezdésében felsorolt jogok kiterjesztését az EUMSZ 25.
cikkében megállapított eljárás keretében, és az európai közéleti találkozóhely
támogatására irányuló programok finanszírozásának növelését . Határozottan kiállt
továbbá a „Europe Direct” irodák szerepének bővítése mellett, amelyeknek aktívabban
kell támogatniuk az uniós polgárokat az őket megillető jogok gyakorlásában. Szorgalmazta,
hogy május 9. legyen európai munkaszüneti nap és az állampolgári ismeretek oktatása
kapjon hangsúlyosabb szerepet, továbbá felszólított az EUMSZ 165–167. cikkében e
tekintetben rejlő lehetőségek további vizsgálatára. Végezetül a jelentés azt is felvetette,
hogy az EUMSZ 25. cikke alapján indított eljárásnak – a szociális jogok európai pillére
mellett – végeredményben az uniós polgárságról szóló statútum létrehozásához kell
vezetnie.

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló éves
jelentésekre vonatkozó vélemények
Az AFCO bizottság rendszeresen hozzájárul az Európai Bizottság szubszidiaritás és
arányosság elvének alkalmazásáról szóló jelentéséhez a témáért felelős bizottságnak, a
JURI bizottságnak címzett véleményei révén (előadók: Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR,
PL) és Cristian Dan Preda (EPP, RO)). A bizottság megállapította, hogy a nemzeti parlamenti
kamarák mind a politikai párbeszéd, mind az indokolással ellátott vélemények kiadása
tekintetében aktívabbá váltak (a vizsgált időszakban összesen 3 „sárga lapos” eljárás
kezdeményezésére került sor). Véleménye szerint összességében a kamarák inkább az
uniós jogalkotási folyamatban vennének részt, nem pedig a jogalkotás előtti ellenőrzésben.
A bizottság kiemelte, hogy az ilyen jellegű részvétel megvalósításához a saját kormányaik
tanácsbeli működésének ellenőrzésén keresztül vezet az út. Emellett nagyobb
rugalmasságot szorgalmazott a korai előrejelző mechanizmus tekintetében, és az uniós
jogalkotási folyamatbeli konstruktívabb szerepvállalás érdekében javaslatot tett egy „zöld
lapos” eljárás esetleges alkalmazására.
A vélemények ezen túlmenően kitartottak amellett, hogy a jogszabályok kidolgozása és a
szakpolitikák értékelése során az Európai Bizottság vegye fokozottabban figyelembe mind
a szubszidiaritás, mind az arányosság elvét. Az AFCO bizottság meglátása szerint az Európai
Bizottság kialakított hatásosabb eszközöket a jogalkotás minőségének javítása keretében,
de a hatásvizsgálatok e tekintetben további fejlesztésre szorulnak.

5.2. Nemzeti parlamentek
 Előadó: Paulo Rangel (EPP, PT)
 Eljárás: Végrehajtási jelentés (2016/2149 (INI))
Fő elemek
A 2018. április 19-én elfogadott jelentés célja az volt, hogy megvizsgálja a nemzeti
parlamentek európai politikai folyamatban való részvételét jelenleg szolgáló
mechanizmusok alkalmazását, valamint számba vegye azokat a lehetőségeket, amelyek e
mechanizmusok fejlesztése tekintetében rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a nemzeti
parlamenteket szorosabban be lehessen vonni az integráció általános folyamatába.
A jelentés előkészítése során az AFCO bizottság parlamentközi bizottsági ülést, valamint egy
munkaértekezletet is tartott, az előadó pedig tényfeltáró látogatások keretében felkereste
a portugáliai, a dániai és a görögországi parlamentet. AZ AFCO bizottsághoz emellett
számos nemzeti parlament eljuttatta írásbeli észrevételeit, és tanulmányok, tájékoztatók,
valamint egy jogi vélemény formájában a bizottság a szakértői véleményeket is
megismerhette.

A jelentésben a Parlament újfent nyomatékosította, hogy a nemzeti parlamentek
kulcsfontosságú szerepet töltenek be – az Európai Tanács és a Tanács tagjaként eljáró –
kormányaik európai ügyekkel kapcsolatos tevékenységének ellenőrzésében . Ezzel
összefüggésben ösztönözte a bevált gyakorlatok példáinak cseréjét, a miniszterek és a
nemzeti parlementek szakbizottságai közötti rendszeres, a Tanács és az Európai Tanács
üléseit megelőző, illetve követő megbeszéléseket, továbbá a nemzeti parlamentek
képviselői, a biztosok és az európai parlamenti képviselők részvételével tartandó
rendszeres találkozókat. A Parlament ezenkívül úgy vélte, hogy az Európai Parlamentet és
a nemzeti parlamenteket jobban be kell vonni az európai szemeszter folyamatába, és hogy
ennek érdekében nagyobb összhangot kell teremteni a nemzeti és európai szintű
költségvetési naptárak között. A Parlament javaslatot tett továbbá egy éves
rendszerességgel megtartandó „európai hét” bevezetésére, amelynek keretében a
nemzeti parlamentek képviselői egyszerre vitatnák meg az európai vonatkozású ügyeket a
biztosokkal és az európai parlamenti képviselőkkel.
A nemzeti parlamenteknek a szubszidiaritás elvével való összhang ellenőrzésében betöltött
szerepe kapcsán a Parlament a korai előrejelző mechanizmus reformjának támogatása
jegyében felszólította a Bizottságot, hogy a korai előrejelző rendszeren belül határozzon
meg „technikai értesítési időszakot” annak érdekében, hogy kialakuljon egy olyan, a
Szerződések jelenlegi kereteinek megfelelő gyakorlati megoldás , amellyel a nemzeti
parlamenteknek több idő állna rendelkezésre ahhoz, hogy határozzanak a jogalkotási
aktusok tervezetével kapcsolatos indokolással ellátott vélemények kiadásáról. Emellett arra
is felszólította a Bizottságot, hogy a nemzeti parlamentek által kiadott indokolással ellátott
véleményekre adott válaszai az arányosság és szubszidiaritás kérdéseivel is
foglalkozzanak, valamint a rendszeres információmegosztás és a szubszidiaritással
kapcsolatos aggályok mielőbbi jelzése érdekében javasolta az IPEX platform használatát.
Noha a Parlament egyetértett azzal az elképzeléssel, hogy a nemzeti parlamentek – kellő
tekintettel a Bizottságot megillető kezdeményezési jogra – a Bizottság elé terjeszthessenek
konstruktív javaslatokat megfontolásra, úgy vélekedett, hogy a „piros lapos” eljárás
alkalmazása az integrációs folyamat e szakaszában nem képzelhető el.
Végezetül a Parlament felszólított az Unió és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok
megerősítésére, jelezve ugyanakkor, hogy ragaszkodik a nemzeti parlamentek és az
Európai Parlament döntéshozatali jogkörei közötti egyértelmű határvonal meghúzásához,
és hogy ezzel összefüggésben elutasítja a közös parlamenti döntéshozó szervek
létrehozását.

5.3. Megerősített együttműködés
 Előadó: Alain Lamassoure (EPP, FR)
 Eljárás: Végrehajtási jelentés (2018/2112(INI))
Fő elemek

Az AFCO bizottság úgy határozott, hogy Európa jövőjének átfogó témája kapcsán a
megerősített együttműködés kérdését vizsgálja meg, mindenekelőtt pedig felméri, hogy az
eddig eltelt időszakban miként hajtották végre a Szerződések megerősített
együttműködésre vonatkozó rendelkezéseit.
A jelentés elkészítése során az előadó meghallgatást is szervezett, valamint tényfeltáró
látogatásokat tett Svájcban és az Amerikai Egyesült Államokban.
Jelentésében az AFCO bizottság amellett, hogy értékelte e koncepció eddigi alkalmazását,
javaslatot tett a megerősített együttműködés zökkenőmentes és hatékony jövőbeli
végrehajtásához követendő ütemtervre is.
A jelentésben foglaltak nem pusztán a megerősített együttműködés jelenlegi unióbeli
példáinak elemzésére épültek, hanem más – például az egyesült államokbeli, kanadai,
svájci, ausztráliai, németországi és olaszországi – szövetségi modellek államközi
együttműködésre vonatkozó, hasonló rendelkezéseinek elemzését is figyelembe vették.
Az AFCO bizottságnak a megerősített együttműködés hatékony végrehajtásához javasolt
ütemterve a következők révén racionalizálja a döntéshozatali folyamatot:
 két egymást követő tanácsi elnökségi időszakban határozza meg a határidőt annak
megállapításához – az EUSZ 20. cikkében előírt követelménynek megfelelően –,
hogy egy adott együttműködés célkitűzéseit az Unió egésze nem képes elérni;
 valamint javasolja az EUMSZ 333. cikkében rögzített különleges áthidaló klauzula
azt követő azonnali alkalmazását, hogy a Tanács a megerősített együttműködés
megkezdéséről szóló megállapodást jóváhagyta, hogy ily módon át lehessen térni
az egyhangúról a minősített többségi szavazásra, valamint a különleges jogalkotási
eljárásról a rendes jogalkotási eljárásra.
Az AFCO bizottság továbbá javasolta, hogy a Bizottság vállaljon aktív szerepet a
megerősített együttműködés igazgatásában, ajánlásként pedig szorgalmazta, hogy a
Parlament kapjon nagyobb szerepet a megerősített együttműködésben azzal a céllal,
hogy az EUMSZ 225. cikke (kvázi jogalkotási kezdeményezés) alkalmazásával javaslatokat
tehessen a megerősített együttműködés új formáira vonatkozóan, és hogy a Parlamentet
bevonják az eljárás valamennyi döntéshozatali szakaszába.
Az AFCO bizottság jelentése emellett a megerősített együttműködéssel összefüggő
kiadásokra, továbbá a Bíróságot az ilyen ügyekben megillető joghatóságra vonatkozóan is
megfogalmazott ajánlásokat. Végezetül a jelentés néhány, az Unió intézményi struktúráját
érintő kiigazításra is javaslatot tett azzal a céllal, hogy a döntéshozatali eljárás jobban
idomuljon a megerősített együttműködéshez, valamint rendelkezéseket javasolt arra
vonatkozóan, hogy a tagállamok kiléphessenek, illetve kizárhatók legyenek a megerősített
együttműködésből.
E fő üzeneteket a jelentésről tartott, 2019. február 12-i plenáris szavazás alkalmával
megerősítették.

5.4. Decentralizált ügynökségek
 Előadó: Schöpflin György (EPP, HU)
 Eljárás: Végrehajtási jelentés (2018/2114(INI))
Fő elemek
A 2019. február 14-i plenáris ülésen elfogadott végrehajtási jelentés a decentralizált
ügynökségek feletti demokratikus ellenőrzést biztosító intézményi mechanizmusok –
mindenekelőtt a decentralizált ügynökségekről szóló 2012. évi együttes nyilatkozat és
közös megközelítés – végrehajtását vizsgálja és értékeli, valamint előremutató
javaslatokat fogalmaz meg a szóban forgó ügynökségek tevékenységének parlamenti
ellenőrzését szolgáló koherensebb, hatékonyabb és átláthatóbb intézményi struktúra
kialakításához.
A jelentés elkészítése során kérdőívet küldtek valamennyi parlamenti bizottságnak, a
parlamenti kutatószolgálatok pedig megbízást adtak az uniós ügynökségekről, a közös
megközelítésről és a parlamenti ellenőrzésről szóló tanulmány elkészítésére. Az előadó
tényfeltáró látogatások keretében felkereste Bécsben az Alapjogi Ügynökséget (FRA),
Budapesten az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségét (CEPOL), valamint Prágában
az Európai GNSS Ügynökséget (GSA).
Jóllehet a Parlament arra a megállapításra jut, hogy a parlamenti bizottságok (költségvetési
és mentesítésért felelős hatóságként, az igazgatótanácsi tagok kijelölése, az ügynökségi
igazgatók kinevezését, illetve felmentését szolgáló eljárások, a munkaprogramokról
folytatott konzultációk és az éves tevékenységi jelentések bemutatása révén, továbbá
eszmecserék, látogatások, tájékoztatók, illetve szakértői támogatás biztosítása által) aktív
ellenőrzést gyakorolnak az ügynökségek felett, felszólít a közös megközelítés
végrehajtásának alapos értékelésére. E felülvizsgálat alapján a Parlament kéri az
ügynökségekről szóló intézményközi megállapodás kidolgozásának, valamint a megfelelő
demokratikus felügyelet és elszámoltathatóság biztosításának – többek között az
ügynökségek létrehozására és működésére irányadó elvek kötelező ötéves
felülvizsgálatának – újbóli mérlegelését. A Parlament ezen túlmenően úgy véli, hogy az
irányítási dimenzió felügyeletében betöltött szerepe tovább erősíthető, többek között az
ügynökségek működéséről és irányításáról szóló, éves rendszerességű viták révén. A
Parlament továbbá úgy látja, hogy a Szerződések módosítása esetén fontolóra kell venni,
hogy az ügynökségeknek miként lehet a Szerződések keretében még szilárdabb alapot
teremteni.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Bankhatóság (EBH) áthelyezésére
irányuló javaslatok kapcsán az AFCO bizottság és a felelős bizottságok (az ENVI bizottság és
az ECON bizottság) egyaránt hangot adtak azzal kapcsolatos aggályaiknak, hogy a
Parlament bevonásának mellőzése az új székhelyek kiválasztásra irányuló eljárás során
gyengítette a rendes jogalkotási eljárás szerint őt megillető hatásköröket. A Parlement
ennélfogva nyilatkozatot fogadott el az említett ügynökségi székhelyek áthelyezésére

vonatkozó jogalkotási eljárással összefüggésben, amelyben kérte a 2012. évi együttes
nyilatkozat és közös megközelítés idevágó rendelkezéseinek felülvizsgálatát.

5.5. A Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogköre
 Előadó: Mercedes Bresso (S&D, IT)
 Eljárás: Végrehajtási jelentés (2018/2113(INI))
Fő elemek
A parlamenti felügyelet a demokratikus legitimitás előfeltétele. A jogalkotási folyamat
közelmúltbeli változásai és a végrehajtó hatalmi ág megnövekedett jogalkotási szerepe a
parlamenti ellenőrzési eljárások megerősítését tették szükségessé. Ez a jelenség nem
idegen az Unió intézményi struktúrájától, tekintve, hogy a Bizottság felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok révén jogalkotási hatásköröket szerez és egyre nagyobb mértékű az
„átpolitizálódása”, továbbá hogy a jogszabályok hatékonyságának javítása érdekében
nagyobb szükség van a jogszabályok megerősítésére. E jelentés ezért arra törekedett, hogy
újraértékelje a Parlament Európai Bizottság feletti ellenőrzési szerepét, és azt ezen új
intézményi fejleményekhez igazítsa.
Jelentésében az AFCO bizottság elemezte a Bizottság feletti ellenőrzéshez rendelkezésre
álló eszközöket, meghatározta a parlamenti felügyelethez kapcsolódó főbb feladatokat,
valamint ajánlásokat fogalmazott meg a fennálló nehézségek leküzdésére.
Az AFCO bizottság egyebek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy a Parlament nem
használja ki teljes mértékben a végrehajtó hatalom feletti politikai ellenőrzést szolgáló
valamennyi eszközt, emlékeztetett arra, hogy határozottan támogatja a csúcsjelöltállítási
eljárást, kiemelte, hogy az uniós végrehajtó hatalom többrétegű, és szakpolitikai területtől
függően különböző formákat ölthet, valamint óvatosságra intett annak kapcsán, hogy az
Európai Tanács a Szerződésekben foglaltakkal ellentétesen jogalkotási feladatokat lásson
el. A Költségvetési Bizottság (BUDG) és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) által
benyújtott vélemények jóvoltából az AFCO bizottság a parlamenti felügyelethez
rendelkezésre álló eszköztár részeiként a mentesítési és a költségvetési eljárásokat is
alaposan megvizsgálta.
Az AFCO bizottság ajánlásként fogalmazta meg – többek között – a Bizottság felelősségre
vonását szolgáló eszközök és az ellenőrzést irányító eszközök összekapcsolását , továbbá
a Parlament saját munkamódszereinek az ellenőrzési feladatai megerősítését célzó
korszerűsítését. Ezen túlmenően az AFCO bizottság felkérte az Európai Bizottságot, hogy
fordítson nagyobb figyelmet a Parlament által az EUMSZ 225. cikke értelmében indított
jogalkotási kezdeményezésekre, jelezve, hogy meglátása szerint a Szerződések jövőbeli
módosításával összefüggésben érdemes komolyan fontolóra venni annak lehetőségét,
hogy a Parlament jogalkotási kezdeményezésre vonatkozó jogokat kapjon.
Szükségszerűnek tartotta továbbá, hogy a Szerződések esetleges jövőbeli felülvizsgálata
során az egyes biztosok elszámoltatásának lehetőségét is megvizsgálják. Az AFCO
bizottság ezenkívül felszólította a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kezdjenek politikai

párbeszédet a vizsgálati jogról szóló rendeletre irányuló parlamenti javaslatról. Végezetül
kiemelendő, hogy az AFCO bizottság felszólított a végrehajtó hatalom feletti parlamenti
felügyelet terén kialakított együttműködés megerősítésére a nemzeti parlamentekkel,
illetve a bevált gyakorlatok nemzeti parlamentekkel való megosztására.
E fő üzenetek a jelentésről tartott, 2019. február 12-i plenáris szavazás alkalmával általában
véve megerősítést nyertek.

5.6. Alapvető jogok, demokrácia és jogállamiság
Az Alapjogi Charta végrehajtása az Unió intézményi keretében
 Előadó: Barbara Spinelli (GUE, IT)
 Eljárás: Végrehajtási jelentés (2017/2089(INI))
Fő elemek
A jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának – mint elsődleges uniós jognak – uniós
intézmények általi végrehajtását elemezte. Következtetésként a jelentés arra jut, hogy bár
csaknem tíz év eltelt azóta, hogy a Chartát a Lisszaboni Szerződés elsődleges jogi státusszal
ruházta fel, még számottevő mértékben fokozható a Charta uniós döntéshozatalban való
érvényre juttatása.
A jelentés amellett, hogy elismerte az Alapjogi Ügynökség jelentőségét e folyamatban, arra
is felszólított, hogy rendszeres konzultációkat tartva bővítsék ki az Ügynökség szerepét. A
jelentés felkérte a Bizottságot, hogy a hatásvizsgálatok elkészítése során vegye figyelembe
a Charta rendelkezéseit. Ezenkívül felszólított a demokráciával, a jogállamisággal és az
alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló parlamenti
állásfoglalás (lásd alább) végrehajtásának folytatására, amelynek jóvoltából lehetővé válna
az Európai Unión, a tagállamokon, valamint az uniós intézményeken és szerveken belüli
fejlemények rendszeres vizsgálata. A jelentés emellett az összes uniós intézményt felkérte
a Charta uniós szakpolitikákban – mindenekelőtt a gazdaságpolitikai koordináció európai
szemeszterében, az uniós regionális finanszírozásban, a bővítéspolitikában, a közös kül - és
biztonságpolitikában, valamint a kereskedelempolitikában – való markánsabb érvényre
juttatásának előmozdítására. Felszólította a Bizottságot, hogy teljesítse az emberi jogok
európai egyezményéhez történő csatlakozásra vonatkozó uniós kötelezettséget, amely
csatlakozási folyamat azóta nem jutott túl a holtponton, hogy a Bíróság kiadta kedvezőtlen
véleményét. A jelentés továbbá kiemelte az uniós ügynökségek azon képességét, hogy
támogatást nyújtsanak a tagállamoknak a Chartából eredő kötelezettségeik teljesítéséhez.
A jelentés felszólította az uniós intézményeket, és mindenekelőtt az Európai Bizottságot,
hogy a Chartában rögzített jogok figyelmen kívül hagyásának, illetve félreértelmezésének
elkerülése érdekében fokozottabban támogassák a tagállamokat a Charta nemzeti szintű
végrehajtása során, és hogy ezzel összefüggésben tegyék intenzívebbé a tagállamok
közötti együttműködést, valamint a bevált gyakorlatok példáinak tagállamok közötti

cseréjét. Végezetül a jelentés hangsúlyozta, hogy a Charta hatékonyabb alkalmazása
érdekében az uniós intézményeknek, szerveknek és hivataloknak következetesebben kell
értelmezniük a Chartát.

Az alapvető jogokkal és a jogállamisággal kapcsolatos vélemények
Az alapjogokról és a jogállamiságról szóló jelentései mellett az AFCO bizottság a témához
kapcsolódóan számos véleményt is elfogadott:
Alapvető jogok
Az AFCO bizottság az alapvető jogok európai unióbeli helyzetéről (2013–2014) szóló
vitához kapcsolódóan véleményt adott ki (előadó: Ramón Jáuregui Atondo (S&D, ES)),
amelyben hangsúlyozta, hogy tovább kell lépni az emberi jogok európai egyezményéhez
való uniós csatlakozás folyamatában, biztosítani kell a 2. cikkben meghatározott uniós
értékek előmozdítást, továbbá gondoskodni kell az emberi jogok védelme és előmozdítása
jegyében – többek között a nemzetközi megállapodások esetében – a belső és külső
szempontok összhangjáról. A bizottság felhívta a figyelmet az EUMSZ 7. cikke (2)
bekezdésének alkalmazását nehezítő azon intézményi tényezőre, hogy az alkalmazás a
Tanács egyhangú döntéséhez kötött, aminek kapcsán arra ösztönözte a tagállamokat és az
uniós intézményeket, hogy hozzanak létre egy további mechanizmust az alapvető jogok és
a jogállamiság tiszteletben tartásának hatékony nyomon követésére, mégpedig oly módon,
hogy kibővítik az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) megbízatását , a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé teszik az alapvető jogok megsértésre vonatkozó információkat,
illetve lehetővé teszik az Európai Bizottságnak, hogy az FRA ténymegállapításai alapján
kötelezettségszegési eljárást indítson az EUSZ 2. cikkének megsértése kapcsán.
Azzal érvelt továbbá, hogy fokozni kell az erőfeszítéseket a dokumentumokhoz való
nyilvános hozzáférésről szóló rendelet és az európai polgári kezdeményezés
felülvizsgálata tekintetében, valamint azzal az egyre komolyabb problémával összefüggő
kérdések megoldása érdekében, hogy szabad mozgáshoz való joguk gyakorlása miatt a
nemzeti választásokon uniós polgárokat fosztanak meg szavazati joguktól.
Jogállamiság-mechanizmus
Az AFCO bizottság (előadó: Schöpflin György (EPP, HU)) hozzájárult a demokráciával, a
jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus (európai uniós
paktum a demokráciáról, a jogállamiságról és az alapvető jogokról) létrehozására irányuló
saját kezdeményezésű, a LIBE bizottság által készített jogalkotási jelentéshez. A Parlament
2015 júniusa óta kéri a Bizottságtól, hogy tegyen javaslatot az Alapjogi Charta és a
Szerződések tiszteletben tartásának biztosítását szolgáló mechanizmusra. A 2016. október
25-i plenáris ülésen elfogadott jelentésében a Parlament e cél megvalósításához konkrét
ajánlásokat, többek között a szóban forgó ajánlásokat átültető intézményközi
megállapodásra irányuló javaslatot fogalmazott meg a Bizottságnak. A javaslatok
mindenekelőtt azt szorgalmazták, hogy a mechanizmus egyesítse és egészítse ki a meglévő
mechanizmusokat, valamint hogy bizonyítékokra támaszkodva és objektív módon
működjön. Javasolta, hogy a mechanizmust a szakértők széles körét bevonó testület

támogassa, a tagállamok és az uniós intézmények esetében is alkalmazni lehessen, és hogy
a mechanizmus korrekciós és megelőző intézkedéseket is tartalmazzon. Az AFCO bizottság
főleg a jogi formára (intézményközi megállapodás), a demokráciáról, a jogállamiságról és
az alapvető jogokról szóló uniós szintű parlamentközi vita megszervezésére, illetve az
állásfoglalás-elfogadásra vonatkozó ajánlásokkal foglalkozott.
A magyarországi helyzet
Az AFCO bizottság ezenkívül 2017-ben véleményt fogadott el a magyarországi helyzetről
(előadó: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE, ES)).
Az AFCO bizottság emlékeztetett rá, hogy minden tagállam magáénak vallja és köteles
tiszteletben tartani az EUSZ 2. cikkében rögzített értékeket, valamint hogy ezen értékek
az EUSZ 7. cikkében előírt eljárás oltalma alatt állnak. Az AFCO bizottság emellett úgy ítélte
meg, hogy a jelenlegi magyarországi helyzet az EUSZ 2. cikkében foglalt értékek súlyos
megsértése egyértelmű veszélyének minősül, és indokolja az EUSZ 7. cikkének (1)
bekezdése szerinti eljárás megindítását.
A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok
esetén az Unió költségvetésének védelme
2018. november 21-én az AFCO bizottság elfogadta a Költségvetési Bizottságnak és a
Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak címzett, a tagállamokban a jogállamiság tekintetében
fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó véleményét
(előadó: Helmut Scholz (GUE, DE)).
A vélemény egyebek mellett a következőket javasolja: a szóban forgó rendelet alapján
bevezetett intézkedések csak azt követően lépjenek hatályba, hogy az Európai Parlament
és a Tanács jóváhagyta az elfogadott intézkedések értékével megegyező összeg
költségvetési tartalékba történő átcsoportosítását. Az Unió pénzügyi érdekeinek
védelméhez szükséges határozatok elfogadásának megkönnyítése érdekében az ilyen
átcsoportosításokat tekintsék jóváhagyottnak minden olyan esetben, amikor az Európai
Parlament vagy a Tanács – ez utóbbi minősített többséggel eljárva – meghatározott
határidőn belül nem módosítja vagy utasítja el azokat. Az ilyen intézkedések bevezetése
ne érintse a tagállamoknak az intézkedés által érintett program vagy alap végrehajtására
vonatkozó kötelezettségét, különösen pedig a végső kedvezményezetteknek vagy
címzetteknek történő kifizetések teljesítésére irányuló kötelezettségét. A Bizottság aktívan
kövesse figyelemmel, hogy tiszteletben tartják-e a végső címzettek vagy a
kedvezményezettek jogosultságait. Amennyiben a Bizottság bizonyítékot talál arra, hogy a
tagállam nem tesz eleget a végső címzettek vagy kedvezményezettek kifizetéseinek és jogos
érdekeinek biztosítására vonatkozó jogi kötelezettségének, tegyen meg minden megfelelő
intézkedést a végső címzettek vagy kedvezményezettek támogatása érdekében, hogy e
felek érvényt tudjanak szerezni követeléseiknek.
Jogok és értékek program

2018. november 21-én az AFCO bizottság elfogadta az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottságnak címzett, a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó Jogok és értékek
program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
szóló véleményét (előadó: Josep-Maria Terricabras (Verts, ES)) (2018/0207(COD)). Ez az új
program lép majd az „Európa a polgárokért” program és a „Jogok, egyenlőség és polgárság
program” helyébe, célja pedig, hogy összekapcsolja e programok főbb elemeit.

A javaslatban eredetileg felsorolt programágak mellett a vélemény bevezeti az „uniós
értékek” elnevezésű, az alapvető jogok és értékek, a demokrácia és a jogállamiság helyi,
regionális, nemzeti és transznacionális szintű előmozdítását és megőrzését célzó
programágat.

6. Az Unióból való kilépés
intézményi következményei

Brexit
1. Az Európai Parlament szerepe – központosított eljárás
Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése a Parlament egésze számára horizontális
jelentőségű közügynek számított. Ennek fényében már a kezdetektől a Parlament egésze
közreműködött a kilépéssel járó belső eljárások megszervezésében, valamint annak
meghatározásban, hogy a kilépés milyen következményekkel jár az EU számára, valamint az
egyes parlamenti bizottságok hatáskörébe tartozó szakpolitikák szempontjából. A Parlament
a lehető legteljesebb mértékben és a lehető legrövidebb idő alatt teljesítette a Szerződés által
ráruházott szerepből adódó kötelezettségeket. Politikai és igazgatási erőforrásait hatékonyan
mozgósította annak érdekében, hogy a feladat súlyának megfelelően nyitott, felelős és
konstruktív szereplőként működjön közre a megbeszéléseken, illetve az eljárás egészében.
Jóllehet az Európai Parlament hivatalosan nem vesz részt a tagállami kilépésről folytatott
tárgyalásokban, az EUSZ 50. cikke értelmében az EU és a kilépő tagállam között megkötött,
kilépésről rendelkező megállapodáshoz szükséges egyetértés megadása a Parlament
hatáskörébe tartozik. A Parlament továbbá az az uniós intézmény, amely a Szerződésben
rögzítettek szerint általános politikai ellenőrzési hatáskörrel rendelkezik. Mindezen okokból a
Parlament szorosan figyelemmel kísért minden egyes, az Egyesült Királyság Európai Unióból
való kilépésével kapcsolatos lépést, és azokban tevőlegesen részt is vett.
A 2016. június 23-i egyesült királyságbeli népszavazást követően, amelyen a szavazók 51,9%os többsége az Európai Unióból való kilépés mellett szavazott, a Parlament kiemelten
foglalkozott az üggyel.
Az Elnökök Értekezlete közvetlenül a népszavazást követően, 2016. június 24-én rendkívüli
ülést tartott, hogy előkészítse a népszavazást követő, a Parlament elnöke és a többi intézmény
elnöke közötti találkozót, és egyúttal megvitassa, hogy melyek lesznek a Parlament következő
lépései a folyamatban.
A 2016. június 28-i rendkívüli ülésen a Parlament vitát tartott a népszavazás eredményéről, és
395 támogató szavazattal, 200 ellenszavazat és 71 tartózkodás mellett – emlékeztetve a
Szerződések szerinti hatásköreire, és kérve a Parlamentnek a kilépési folyamat valamennyi
szakaszába történő bevonását – állásfoglalást (P8_TA(2016)0294) fogadott el az Egyesült
Királyságban tartott népszavazásból eredő, az Európai Unióból való kilépésről szóló döntésről.

Saját és a többi intézmény kezdeményezései révén a Parlament már a kezdetektől fogva
ténylegesen részt vett a folyamatban, és a brexit összes intézményi és politikai
következményéről – amelyekről vitákat is tartott és elemzéseket is készített – kikérték
véleményét.
A szóban forgó komplex politikai, horizontális, jogi és szakpolitikai kérdésekre tekintettel a
Parlament munkájának koordinálását az Elnökök Értekezlete – mint az Egyesült Királyság EUból való kilépésének nyomon követésében vezető szerepet betöltő parlamenti szerv – szintjén
központosították. Az Elnökök Értekezlete a folyamat kapcsán egy szakaszos megközelítést
alakított ki, amely szerint: az Európai Tanács iránymutatásainak meghatározásáig tartó első
szakaszban az Elnökök Értekezletének szintjére korlátozódna a munka, az Elnökök
Értekezletének 2016. szeptember 8-ülésén az Egyesült Királyság EU-ból való kilépéséről szóló
tárgyalások parlamenti koordinátorának kinevezett Guy Verhofstadt (ALDE, BE) révén; a
tárgyalások második szakaszában Guy Verhofstadt az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO)
elnökével, Danuta Hübnerrel (EPP, PL) együtt koordinálná a munkát; míg az AFCO bizottság és
más bizottságok irányítása melletti harmadik szakasz az egyetértési eljárásra vonatkozna.
Ezzel összefüggésben – és szintén a Parlament kilépési folyamatba történő strukturált
bevonásának biztosítása céljából – az Elnökök Értekezlete létrehozta (hivatalosan az Elnökök
Értekezletének 2017. április 6-i ülésén, informálisan azonban a 2016. június 28-i állásfoglalás
elfogadását követően) a brexittel foglalkozó irányítócsoportot.
Az Elnökök Értekezlete égisze alatt működő irányítócsoport azt a megbízatást kapta, hogy
koordinálja és készítse elő az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével kapcsolatos parlamenti
tanácskozásokat, megállapításokat és állásfoglalásokat. Az irányítócsoport a következő
tagokból állt: Guy Verhofstadt, elnök és koordinátor, Elmar Brok (EPP, DE), Roberto Gualtieri
(S&D, IT), Philippe Lamberts (Verts/ALE, BE), Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE), valamint
Danuta Hübner mint az AFCO bizottság elnöke.
Információs csatornákon keresztül vagy aktív részvétellel a Parlament végig részt vett a
tárgyalásokkal kapcsolatos módszerekben és struktúrákban. A 27 tagállam állam-, illetve
kormányfőinek nem hivatalos ülését követően kiadott 2016. december 15-i nyilatkozattal
összhangban „a Parlament képviselői” meghívást kaptak az Európai Tanács előkészítő üléseire.
Ez azt jelentette, hogy a Parlamentet ténylegesen bevonták a folyamatba, így részt vett többek
között a serpa-üléseken és az Általános Ügyek Tanácsának ülésein is. Az Elnökök Értekezlete
2017. április 4-i ülésén hozott határozatával a Parlament elnöke három képviselőt: Elmar
Brokot, Roberto Gualtierit és Guy Verhofstadtot jelölte ki arra, hogy képviseljék a Parlamentet
az Európai Tanács az Egyesült Királyság kilépésével foglalkozó üléseit előkészítő serpa üléseken. Ugyanezen az ülésen Guy Verhofstadtot bízták meg azzal, hogy vegyen részt az
Általános Ügyek Tanácsának megfelelő ülésein, valamint az aktuális helyzet politikai
mérlegével foglalkozó üléseken. A Parlament elnökét felkérték, hogy szólaljon fel az Európai
Tanács üléseinek elején. Végezetül, az uniós tárgyalóküldöttség vezetője, Michel Barnier
folyamatosan és rendszeresen tájékoztatta a Parlamentet minden fejleményről, előzetes és
utólagos tájékoztatót tartott a Parlamentet számára minden tárgyalási forduló előtt és után,
valamint a folyamat főbb fejleményei vagy lépései – például az Európai Tanács brexittel
kapcsolatos ülései – kapcsán. Michel Barnier részt vett az Elnökök Értekezletének és a

Bizottsági Elnökök Értekezletének számos ülésén, hogy a képviselőcsoportok vezetőivel és a
bizottsági elnökökkel megvitassa a tárgyalások aktuális helyzetét.
A brexittel foglalkozó irányítócsoport több mint 70 alkalommal ült össze, és hatékonyan
hozzájárult ahhoz, hogy a Parlamentet rendszeresen bevonják, valamint hogy mindig az eljárás
élén álljon, időben elfogadott állásfoglalások és nyilatkozatok révén, amelyek megalapozott
álláspontokat tartalmaznak valamennyi tárgyalásról és a kilépési szándékról szóló bejelentés
óta bekövetkezett jelentős fejleményekről.
A Parlament elkötelezettsége nem csak a brexittel foglalkozó irányítócsoport jelentős számú
ülésében és az Elnökök Értekezletének vitáiban mutatkozott meg, hanem a plenáris ülésen a
brexittel kapcsolatban tartott vitákban is kifejeződött. A Parlament állásfoglalásai jórészt
összhangban voltak a többi intézmény álláspontjaival a brexittel kapcsolatos valamennyi
kérdés tekintetében. A brexittel foglalkozó irányítócsoport is számos nyilatkozatott adott ki
különböző kérdéseket illetően kulcsfontosságú pillanatokban, amikor a tárgyalások jól
haladtak előre vagy éppen holtpontra jutottak. A Parlament mindig szoros kapcsolatban
maradt az Egyesült Királyság kormányával és hatóságaival, többek között különösen az
Egyesült Királyság Belügyminisztériumával a polgárok jogainak kérdését illetően.
2. Az AFCO szerepe – előkészítő munka
Az Elnökök Értekezletének e szervezeti döntésein túlmenően az Európai Parlament eljárási
szabályzatának megfelelően az AFCO bizottság illetékes az EUSZ 50. cikkében említett
egyetértés tekintetében. Az eljárási szabályzat az Unióból történő kilépésre vonatkozó 88.
cikke4 úgy rendelkezik, hogy „ha egy tagállam az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke
szerint úgy határoz, hogy kilép az Unióból, az ügyet az illetékes bizottsághoz kell utalni”. Az
eljárási szabályzat az állandó bizottságok hatásköréről és felelősségéről szóló VI.
mellékletének XVIII. szakasza értelmében az AFCO az illetékes bizottság az Unióból való kilépés
intézményi következményei tekintetében, ezért ez a bizottság felel a tárgyalások lezártát
követő egyetértési eljárásért.
Az AFCO bizottságnak tehát horizontális szerepet kell betöltenie, a többi bizottság ágazati
kérdésekkel kapcsolatos specifikus hatásköreinek sérelme nélkül. Az AFCO felel az EU és a
kilépő tagállam között megtárgyalt kilépési megállapodás elfogadásáról vagy elutasításáról
szóló ajánlás kiadásáért. Az ilyen ajánlást állásfoglalás formájában kell kiadni, mely
tartalmazhat bevezető hivatkozásokat, preambulumbekezdéseket azonban nem, továbbá
tartalmazhat rövid indokolást, amelyet nem bocsátanak szavazásra. Csak azok a módosítások
elfogadhatóak, amelyek az előadó ajánlásait elleneznék. A vonatkozó eljárásról az eljárási
szabályzat 105. cikke5 rendelkezik.
A Parlamentnek az AFCO ajánlását figyelembe vevő határozatot kell elfogadnia az
egyetértésről. Az eljárási szabályzat 105. cikkének (4) bekezdése 6 értelmében a Parlament
egyetlen, egyetértésről szóló szavazás keretében határoz, függetlenül attól, hogy az ajánlás
jóváhagyja vagy elutasítja a jogi aktust. Módosítást nem lehet előterjeszteni, és az eljárási
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szabályzat 88. cikkével 7 összhangban a Parlament a leadott szavazatok többségével hozza meg
határozatát.
Az AFCO bizottság kimerítő előkészítő munkát végzett, bizonyítékokat és szaktanácsokat
gyűjtött, valamint szakértőket keresett meg a köz- és magánszféra különböző területeiről és
érdekelt feleitől, a kontinensen és az Egyesült Királyságban egyaránt. Az AFCO az Elnökök
Értekezlete által kiadott iránymutatásoknak megfelelően a többi parlamenti bizottsághoz
hasonlóan vitákat és meghallgatásokat szervezett a hatáskörébe tartozó szakpolitikai
területeken az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének következményeiről.
2015. szeptember 3. óta az AFCO több mint 40 bizottsági ülésen tárgyalt a brexitről, többek
között vitákat tartott az uniós tárgyalóküldöttség vezetőjével, a brexittel foglalkozó
irányítócsoport
koordinátorával,
valamint más intézményi
érdekelt felekkel.
Meghallgatásokat és munkaértekezleteket tartott, valamint tanulmányokat, illetve
tájékoztató dokumentumokat ismertetett olyan témákról, mint például az Európai Unió és az
Egyesült Királyság alkotmányos viszonyának újratárgyalása, az Európai Tanács által 2016.
február 18–19-én elért megállapodás, az Egyesült Királyság jövőbeli alkotmányos viszonya az
Európai Unióval, a polgárok jogai, valamint a brexit hatása az ír határra.
Az AFCO ezenkívül részt vett, vagy közvetlenül érintett volt más bizottságok olyan
meghallgatásaiban, amelyeket az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos vagy az EU és az
Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatot érintő témákról tartottak. E különleges
alkalmakon túlmenően a kilépéssel kapcsolatos kérdéseket és különösen a folyamat aktuális
állását a kilépésre irányuló szándék bejelentését követően gyakorlatilag minden bizottsági
ülésen megvitatták.
Az AFCO bizottság 2016 szeptemberében létrehozott egy belső munkacsoportot azzal a céllal,
hogy az EUSZ 50. cikke értelmében tett bejelentést követően előkészítse és koordinálja az
AFCO bizottság tevékenységét az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos
eljárás tekintetében.
Végül az AFCO bizottság elnöke és a brexittel foglalkozó irányítócsoport tagja, Danuta Hübner
aktívan részt vett a bizonyítékok és információk gyűjtésére irányuló intenzív erőfeszítésekben,
melyek során mintegy 500 kétoldalú megbeszélést tartottak a köz- és magánszféra érdekelt
feleivel a kilépéshez és annak az EU-ra és az Egyesült Királyságra gyakorolt hatásához
kapcsolódó témákról, és részt vettek a brexittel kapcsolatos számos külső rendezvényen. A
brexittel foglalkozó irányítócsoport tagjaként Danuta Hübner részt vett az irányítócsoport
mintegy 70 ülésén, és az irányítócsoport üléseinek, valamint valamennyi kétoldalú
megbeszélésnek az eredményeiről következetesen beszámolt az AFCO bizottság ülésein az
AFCO bizottság tagjainak.
Az AFCO tevékenységei bőséges és lényeges információkkal szolgáltak a kilépésről és
különösen annak az Európai Unió működésére, valamint a polgárokra, a vállalkozásokra, az
intézményekre és a közösségekre gyakorolt hatásairól.
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Az Egyesült Királyság kilépéséből eredő fő alkotmányos és intézményi kérdések
azonosításának korai szakaszában az AFCO bizottság készített egy dokumentumot, amely több
javasolt és előzetes kérdést tartalmazott e kérdésekkel kapcsolatban. Az AFCO hatáskörébe
tartozó területeket illetően azonosított legfontosabb kérdések egyike az Európai Parlament
összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozat felülvizsgálata volt 8.
Az Európai Tanács az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló 2013. június
28-i 2013/312/EU határozata (amelyhez a Parlament egyetértését adta) az Egyesült Királyság
számára 73 képviselői helyet biztosít az Európai Parlamentben.
A (csak a 2014–2019-es ciklusra alkalmazandó) határozat 4. cikke előírta a Parlament számára,
hogy 2016 végéig terjesszen elő javaslatot „...egy olyan rendszer létrehozása céljából,
amelynek segítségével a jövőben minden egyes európai parlamenti választás előtt tárgyilagos,
igazságos, időtálló és átlátható módon oszthatók el a képviselői helyek a tagállamok között…”
.
Az Egyesült Királyság kilépése közvetlen hatással volt a képviselői helyek elosztására és a
Parlament összetételére. Az Európai Parlament összetételéről szóló 2018. február 7-i
állásfoglalásában a Parlament ezért javaslatot tett a parlamenti képviselői helyek új
elosztására, amelyet a 2019-es európai választásoktól kezdve kell alkalmazni, és a
2013/312/EU európai tanácsi határozatot ténylegesen felülvizsgálta és felváltotta az Európai
Parlament összetételének megállapításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/937 európai
tanácsi határozat. Ez különös rendelkezéseket tartalmazott arra az esetre, ha „az Egyesült
Királyság a 2019–2024-es parlamenti ciklus kezdetén még az Unió tagállama”, illetve ha a
kilépés hatályba lép e ciklus kezdete előtt.
3. Felfüggesztett kilépési eljárás
A kilépéssel kapcsolatos egyesült királyságbeli fejlemények gyakorlatilag leállították az
eljárást. A tárgyalások 2018. novemberi lezárását követően az összes erőfeszítés, valamint a
kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtását és a jövőbeli kapcsolatokról szóló
tárgyalásokat illetően az EU és az Egyesült Királyság kormánya által nyújtott biztosítékok és
garanciák ellenére a brit alsóház három egymást követő érdemi szavazás során is elutasította
a kilépéséről szóló megállapodás tervezetét. Az első szavazást 2019. január 15-én tartották
(432 ellenszavazat; 202 igen szavazat), a másodikra 2019. március 12-én került sor (391
ellenszavazat; 242 igen szavazat), a harmadikat pedig 2019. március 29-én tartották (344
ellenszavazat; 286 igen szavazat).
A körülményekre tekintettel 2019. március 21-én az Európai Tanács (50. cikk) jóváhagyta az
Egyesült Királyság miniszterelnökének az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő
meghosszabbítása iránti kérelmét. A brexitet ekkor 2019. május 22-ig elhalasztották, azzal a
feltétellel, hogy az alsóház március 29-ig jóváhagyja a kilépésről rendelkező megállapodást,
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levelében tájékoztatta erről az Európai Tanács elnökét.

illetve amennyiben ez nem történik meg, 2019. április 12-ig. A 2019. március 29-i kudarcot
követően az Egyesült Királyság 2019. április 5-én benyújtotta a második meghosszabbítás
iránti kérelmet, amelyet az Európai Tanács 2019. április 10-én hagyott jóvá. A második
meghosszabbítás addig tart, ameddig szükséges ahhoz, hogy megerősítsék a kilépésről
rendelkező megállapodást, azonban nem tarthat tovább, mint 2019. október 31., valamint
abban az esetben, ha azt nem erősítik meg 2019. május 22-ig, az Egyesült Királyságnak részt
kell vennie a 2019. május 23–26. közötti európai választásokon.
Emiatt, és bár a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és
az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről
szóló tanácsi határozattervezetet a Parlament elé utalták és 2019. január 31-én a plenáris
ülésen bejelentették, az egyetértési eljárás nem zárult le, mivel a kilépésről rendelkező
megállapodást nem hagyták jóvá az Egyesült Királyság parlamentjében.

7. Intézményközi
kapcsolatok

7.1. A jogalkotás minőségének javítása
- A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás
 Előadó: Danuta Maria Hübner (PPE, Lengyelország)
 Eljárás: Intézményközi megállapodás (2016/2005(ACI))
- A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és
végrehajtása
 Előadók: Richard Corbett (AFCO, S&D, Egyesült Királyság) és Pavel Svoboda (JURI, PPE,
Csehország)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés, közös bizottsági eljárás a JURI bizottsággal
(2016/2018(INI))
Főbb elemek

A jogalkotás minőségének javítására irányuló csomagja részeként a Bizottság 2015. május
19-én a jogalkotás minőségének javításáról szóló új intézményközi megállapodásra irányuló
javaslatot terjesztett elő. A Bizottság, a Parlament és a Tanács számos tárgyalá si fordulót
követően 2015. december 8-án megállapodásra jutott. A megállapodást 2015. december
16-án támogatta a parlamenti Elnökök Értekezlete. A Parlament eljárási szabályzatával
összhangban az AFCO bizottság megvizsgálta a megállapodást és azt javasolta a plenáris ülés
számára, hogy fogadja el az intézményközi megállapodást. 2016. március 9-én a Parlament
úgy határozott, hogy jóváhagyja azt.
A Parlament üdvözölte a megállapodást, amely jó alapot teremt a három intézmény közötti
új, nyitottabb és átláthatóbb kapcsolat létrehozásához és fejlesztéséhez, melynek célja,
hogy az uniós polgárok érdekében javuljon a jogalkotás minősége. A Parlament határozata
egyúttal egy sor olyan kérdést is azonosított, amelyek politikai és/vagy technikai szinten
további intézkedést igényelnek.
E kérdéseket részletesebben elemezte egy, az új intézményközi megállapodás
értelmezéséről és végrehajtásáról szóló, közös JURI-AFCO saját kezdeményezésű jelentés.
E jelentés elkészítése céljából a JURI és az AFCO bizottság létrehozott egy munkacsoportot,
hogy vizsgálja meg részletesebben az új intézményközi megállapodás végrehajtását. A
munkacsoport által végzett elemzés alapján a két bizottság elkészítette az intézményközi
megállapodás végrehajtásáról és értelmezéséről szóló jelentést, amelyet a Parlament
plenáris ülése 2018. május 30-án hagyott jóvá.
A jelentés megvizsgálta a programozásra vonatkozó rendelkezések végrehajtását, a
jogalkotás minőségének javítását szolgáló eszközöket, a jogalkotási eszközöket, a
felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusokat, a jogalkotási folyamat
átláthatóságát és koordinációját, az uniós jog végrehajtását és alkalmazását, az
egyszerűsítést, valamint az intézményközi megállapodás végrehajtását és figyelemmel
kísérését. A jelentés általánosságban üdvözölte az elért eredményeket (például az éves
intézményközi programozásról szóló közös nyilatkozatok elfogadását, a felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok közös nyilvántartásának létrehozását, a Bizottság felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok előkészítésére irányuló szakértői ülésein való részvételt) és az új
intézményközi megállapodás alkalmazásának első másfél évében nyert tapasztalatokat.
Ezek arra ösztönözték az intézményeket, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a
megállapodás teljes mértékű végrehajtása érdekében, különös tekintettel az EUMSZ 290.
és 291. cikkének (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok)
alkalmazására vonatkozó, nem kötelező érvényű kritériumokról szóló intézményközi
tárgyalásokra, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra továbbra is
hivatkozó valamennyi alap-jogiaktus kiigazítására, a nemzetközi megállapodások
tárgyalásával és megkötésével kapcsolatos együttműködésre és információcserére
vonatkozó gyakorlati intézkedésekről szóló intézményközi tárgyalásokra, valamint a
jogalkotási dossziék aktuális állásának szentelt közös adatbázis létrehozására.
A bizottság ezenkívül véleményt fogadott el a Bizottság végrehajtási hatásköreinek
gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános
elveinek módosítására irányuló bizottsági javaslatról (előadó: Pascal Durand (Verts,
Franciaország)), amelyben felhívott az állandó és fellebbviteli bizottságbeli tagállami

szavazások fokozottabb átláthatóságára, azonban nem követte a Bizottság arra irányuló
javaslatát, hogy a fellebbviteli bizottságban ne vegyék figyelembe a szavazástól
tartózkodó tagállamok szavazatait.

7.2. Az ombudsman a Tanács előkészítő szerveiben folytatott jogalkotási viták
átláthatósága kapcsán végzett stratégiai vizsgálata
 Előadók: Jo Leinen (S&D, Németország) és Yana Toom (ALDE, Észtország)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés, közös bizottsági eljárás a PETI bizottsággal
(2018/2096 (INI))
Főbb elemek
2017 márciusában az európai ombudsman stratégiai vizsgálatot indított az Európai Unió
Tanácsa előkészítő szerveiben folytatott jogalkotási viták átláthatóságáról, amelyben
megállapította, hogy a Tanács jelenlegi gyakorlatai hivatali visszásságnak minősülnek, és
2018. február 9-én három konkrét ajánlást és számos javaslatot tett a Tanácsnak a
tekintetben, hogy miként javíthatná jogalkotási folyamatának átláthatóságát. A Tanács erre
nem válaszolt a jogilag előírt három hónapos határidőn belül. 2018. május 16-án az
ombudsman különjelentést küldött az Európai Parlamentnek, hogy támogatását kérje az
üggyel kapcsolatban.
Az Elnökök Értekezlete engedélyezte az AFCO és a PETI bizottság arra irányuló kérelmét,
hogy saját kezdeményezésű jelentést készíthessen az európai ombudsman a Tanács
jogalkotási folyamatának átláthatósága kapcsán végzett stratégiai vizsgálatáról szóló
különjelentéséről.
Jelentésében az AFCO bizottság osztotta az ombudsman azon véleményét, hogy a
polgároknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megértsék és részletesen nyomon
kövessék a jogalkotás folyamatát, valamint hogy részt vegynek benne, és a jogalkotási
folyamat nagyfokú átláthatóságára szólított fel. A bizottság sajnálatát fejezte ki továbbá
amiatt, hogy a Tanács előkészítő szerveinek ülései nem átláthatóak, valamint azon
tanácsbeli szakmai mulasztás miatt, hogy a jogalkotási dossziékhoz kapcsolódó
dokumentumok többségét nem teszik közzé proaktív módon. Úgy vélte továbbá, hogy a
Tanács azon gyakorlata, hogy rendszeresen „LIMITE” dokumentumokként titkosítja az
előkészítői szervekben terjesztett, jogalkotással kapcsolatos dokumentumokat, megsérti
az Európai Unió Bírósága (EUB) ítélkezési gyakorlatát. Ez az információhiány gátolja a
nemzeti parlamentek azon képességét, hogy befolyásolják a Tanácsban lévő nemzeti
kormányok tevékenységeit, és összeegyeztethetetlen a demokratikus elvekkel. Az AFCO
emellett a nyilvános szavazást a demokratikus döntéshozatal alapvető tulajdonságának
tartja. Sürgette a Tanácsot, hogy használja ki a minősített többségi szavazás lehetőségét,
és ha lehet, tartózkodjon attól a gyakorlattól, hogy konszenzussal, nyilvános formális
szavazás nélkül hozzon döntéseket. Végezetül az AFCO teljes mértékben támogatta az
ombudsman Tanácshoz intézett ajánlásait is.

Az AFCO javaslatait a 2019. január 17-i plenáris szavazás során nagyrészt megerősítették.

7.3. A bizottsági meghallgatásokkal kapcsolatos eljárások és gyakorlatok, a
2014. évi eljárás tanulságai
 Előadó: Richard Corbett (S&D, Egyesült Királyság)
 Eljárás: Saját kezdeményezésű jelentés (2015/2040(INI))
Főbb elemek
Amint azt az előző választásokat követően is tette, a Parlament értékelte az egyes biztosok
meghallgatása során alkalmazott eljárásokat és módszereket, elemezve a szabályokat és
a technikai feltételeket, a kérdéseket, a meghallgatások felépítését, a kezdeti 27, majd az
ezeket követő további 2 meghallgatás eredményét, a parlamenti szavazás eredményét,
valamint a médiaérdeklődést. 2015. szeptember 8-án elfogadott állásfoglalásában a
Parlament azt javasolta, hogy jelöljenek meg egy határidőt, ameddig valamennyi
tagállamnak elő kell terjesztenie jelöltjeit, valamint hogy a tagállamoknak az egyenlőség
alapján ezentúl legalább két – egy férfi és egy női – jelöltet kelljen előterjeszteniük a
Bizottság megválasztott elnöke elé mérlegelés céljából. A Parlament a pénzügyi
érdekeltségekről szóló nyilatkozatok érdemi elemzésének fontosságát is kiemelte,
ideértve a családi érdekeltségeket is, valamint ajánlásokat fogalmazott meg a
meghallgatások lefolytatásának, az írásbeli választ igénylő kérdéseknek, a válaszok
nyomon követésének és a meghallgatásokat követő koordinátori értékelő ülésekre
vonatkozó iránymutatásoknak a javítására, valamint arra vonatkozóan, hogy a
meghallgatások keretében bocsássák rendelkezésre az információkat. E jelentés
elfogadásának eredményeként később sor került a Parlament eljárási szabályzatának
módosítására.

7.4. Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen
et la Commission
 Előadó: Esteban González Pons (PPE, Spanyolország)
 Eljárás: A Parlament eljárási szabályzatának 148. cikke értelmében kötött
intézményközi megállapodás 9(2017/2233(ACI))
Főbb elemek
Elnökének az Európai Parlament elnökéhez intézett, 2016. november 23-i levelében az
Európai Bizottság benyújtott egy tervezetet a két intézmény közötti kapcsolatokról szóló
keretmegállapodás felülvizsgálatára vonatkozóan, melynek célja, hogy érvényre juttassa a
2017. évi munkaprogramjának ismertetése során tett bejelentést. E javaslat célja az volt,
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hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a hivatalban lévő biztosok
jelöltként indulhatnak az európai választásokon, akár az európai politikai pártok
csúcsjelöltjeiként („Spitzenkandidat”) is.
Az Elnökök Értekezletével folytatott tárgyalásokat követően a Bizottság elnökének az
Európai Parlament elnökéhez intézett, 2017. október 2-i levelében megerősítette, hogy
jóváhagyja az elfogadott módosításokat.
Az AFCO bizottság 2017. november 21-én Esteban González Ponst (PPE, Spanyolország)
nevezte ki az intézményközi megállapodás módosításával foglalkozó dosszié előadójának,
és 2018. január 23-án 17 igen szavazattal, 6 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta az
Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás
felülvizsgálatáról szóló jelentését (2017/2233 (ACI)).
Végül 2018. február 7-én a plenáris ülés 457 támogató szavazattal, 200 ellenszavazattal és
20 tartózkodás mellett elfogadta az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti
kapcsolatokról
szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló határozatát
(2017/2233(ACI)).
Ez a határozat – a két intézmény képviselői közötti tárgyalások tárgyát képező
keretmegállapodás módosításának jóváhagyása mellett – lehetőséget teremtett arra, hogy
megerősítse az Európai Parlament csúcsjelölti rendszer melletti elkötelezettségét, valamint
azt a követelményt, hogy az Európai Tanács tartsa tiszteletben a következő, 2019-es
európai választások eredményét, amikor javaslatot tesz az Európai Parlamentnek a
következő Európai Bizottság elnökjelöltjére, aki 2019. november 1-jén lép hivatalba.

8. Választási eljárás

8.1. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog
alapján történő választásáról szóló okmány reformja
 Előadók: Danuta Maria Hübner (PPE, Lengyelország) és Jo Leinen (S&D, Németország)
 Eljárás: Az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdésében meghatározott különleges
jogalkotási eljárás, melynek során a Parlament javaslatot dolgoz ki és azt benyújtja a
Tanácsnak. A Tanács határozatát egyhangúlag fogadja el, a Parlament egyetértését
követően. Az egyetértés megadásához a Parlament tagjai többségének támogatása
szükséges (376 támogató szavazatot kitevő abszolút többség). Ezt követően a
tagállamoknak alkotmányos követelményeikkel összhangban jóvá kell hagyniuk a
választási szabályokat (2015/2035(INL))
Főbb elemek
Annak ellenére, hogy a Római Szerződés már 1957-ben előirányozta egy közvetlen és
általános választójogon alapuló, egységes választási eljárás kidolgozásának lehetőségét, az
Európai Parlamenti választásokat a mai napig elsősorban a nemzeti választási szabá lyok
határozzák meg. Az AFCO bizottság ezért úgy döntött, hogy megvizsgálja, milyen
lehetőségek vannak az európai választásokat szabályozó elavult és eltérő módszerek
reformjára.
Az uniós választási jog reformjáról szóló jelentéstervezetet 2015. szeptember 28-án
szavazták meg az AFCO bizottságban, 2015. november 11-én pedig elfogadták a plenáris
ülésen is. Az 1976-os jogszabálynak a Parlament állásfoglalásában szereplő legjelentősebb
módosításai a következők voltak: közös választókerület létrehozása, amelyben a listák
élén az egyes pártcsaládok által a Bizottság elnökének jelölt személyek állnak (ez nem
volt része az AFCO eredeti javaslatának, de plenáris szinten kiegészítették vele a
javaslatot); kötelező szavazatküszöb bevezetése; intézkedések az európai politikai pártok
láthatóságának fokozása érdekében; közös határidők a nemzeti szintű választási listák
összeállítására, valamint a választói névjegyzék véglegesítésére; elektronikus, internetes
és postai úton történő szavazás bevezetése; intézkedések a nemek közötti egyenlőség
biztosítása érdekében; az EU-n kívül élő polgárok választójoga; a szavazóhelyiségek
bezárásának egységes időpontja; valamint néhány további intézkedés, amelyek célja,
hogy erősítsék a Parlament szerepét a választási időszak megállapítását illetően.

A Tanács megállapodásra jutott a COREPER 2018. június 7-i ülésén, és 2018. június 18-án
hivatalosan felkérték a Parlamentet, hogy adja egyetértését. A Parlament 2018. július 2-án
397 igen szavazattal, 207 ellenszavazattal, 62 tartózkodás mellett egyetértését adta az
1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az
Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő
választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanácsi határozat tervezetéhez.
A Tanács (EU, Euratom) 2018/994 határozatát 2018. július 13-án fogadták el.
A 2018-as reform a következőkre terjedt ki:
• 1. cikk - az uniós polgárok képviselőiként történő hivatkozás az európai parlamenti
képviselőkre
• 3. cikk - 2–5% közötti kötelező szavazatküszöb azon választókerületek esetében,
amelyekben a megszerezhető helyek száma több mint 35
• 3a. cikk - Nem kötelező határidő a jelöltek listájának véglegesítésére, kizárólag azokban
az esetekben, amikor a nemzeti jog már rendelkezik ilyen határidőről, 12 hétről 3 hétre
lecsökkentve
• 3b. cikk - rendelkezések az európai politikai pártok láthatóságának fokozása érdekében
• 4a. cikk - előzetes, postai úton történő, elektronikus és internetes szavazás
bevezetésének lehetősége
• 9. cikk - új rendelkezés, amely kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy biztosítsák
a hatékony, arányos, és visszatartó erejű szankciókat a kettős szavazás esetében
• 9a. cikk - a tagállamok a nemzeti választási eljárásaikkal összhangban meghozhatják az
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a harmadik országban lakóhellyel rendelkező
állampolgáraik is szavazhassanak az európai parlamenti választásokon
• 9b. cikk - kötelezettség a tagállamok számára, hogy jelöljenek ki kapcsolattartó
hatóságot a szavazókra és a jelöltekre vonatkozó adatcsere tekintetében, valamint hogy
határozzanak meg határidőt az ilyen adatcsere megkezdésének időpontjára.

8.2. A közvetlen és általános választójog alapján a kilencedik alkalommal
megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának
meghatározása
 Előadó: Danuta Maria Hübner (PPE, Lengyelország)
 Eljárás: Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján
történő választásáról szóló okmány 11. cikkének (2) bekezdése szerinti különleges
eljárás, melynek során a Tanács kikéri a Parlament véleményét, ha módosítani kívánja
a választásokat megtartására meghatározott szokásos időpontokat (2018/0805(CNS)).
Főbb elemek
E jelentés válasz a Tanács által kért konzultációra, amelynek tárgya a soron következő
európai választások esetében rendesen alkalmazandó választási időszak módosítására

irányuló határozattervezet. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános
választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány (választási okmány) 11. cikkének
(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az első választások időpontjának (1979. június
9., csütörtöktől június 12., vasárnapig) megfelelően ez az időszak 2019. június 6.,
csütörtöktől június 9., vasárnapig tartott volna.
A választási okmány 11. cikkének (2) bekezdése azonban kimondja, hogy amennyiben nem
lehetséges az említett időszakban megrendezni a választásokat, a Tanács – egyhangúlag
eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően – legkésőbb az ötéves
ciklus lejárta előtt egy évvel egy másik választási időszakot határoz meg, amely legfeljebb
két hónappal előzheti meg, illetve legfeljebb egy hónappal haladhatja meg a szokásosan
alkalmazandó időszakot.
A Tanács egyetértett a tagállamokkal, hogy nem lesz lehetséges az európai parlamenti
választásokat a szokásosan alkalmazandó időszakban megtartani, és – az Európai
Parlamenttel folytatandó konzultáció eredményeinek függvényében – javaslatot tettek
arról, hogy a választásokat 2019. május 23. és 26. között tartsák. Az Elnökök Értekezlete
a 2018. január 11-i ülésén ugyanezt az időszakot javasolta.

9. Európai szintű politikai pártok
és alapítványok

 Előadók: Mercedes Bresso (S&D, Olaszország) és Rainer Wieland (PPE, Németország)
 Eljárás: Rendes jogalkotási eljárás (az EUMSZ 224. cikke)
Főbb elemek
Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és
finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet
a 2014-2019-es jogalkotási ciklusban kétszer is felülvizsgálták. Ez az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 224. cikke értelmében a rendes jogalkotási eljárás
hatálya alá tartozik.
Az első felülvizsgálatot az ösztönözte, hogy 2016. április 28-án három európai politikai párt
– az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták Pártja és a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége Európáért – elnöke közös levelet írt az Európai Bizottsághoz (jogalkotási
kezdeményezési jogát illetően), amelyet 2017. június 15-én európai parlamenti
állásfoglalás követett az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok
finanszírozásáról , melyben a Parlament felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a
felülvizsgálatra, különösen a társfinanszírozás szintjét (saját források), valamint annak
lehetőségét illetően, hogy az EP-képviselők több pártnak is tagjai lehetnek.
A Bizottság e kérelmeknek eleget tett és 2017. szeptember 13-án jogalkotási javaslatot
nyújtott be.
2017. szeptember 28-án az AFCO bizottság két társelőadót jelölt ki: Mercedes Bressót
(S&D, Olaszország) és Rainer Wielandot (PPE, Németország). Az előadók az európai
politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló
1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentését az AFCO
bizottság 2017. november 21-én 19 igen szavazattal, 2 ellenében, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
A plenáris ülés ezt követően 2017. november 29-30-i ülésén e jelentés alapján jóváhagyta
a tárgyalási megbízatást

Mindössze egyetlen háromoldalú egyeztetésre volt szükség, 2018. február 27-én ahhoz,
hogy a Parlament egyetértésre jusson a Tanáccsal. Ezt a megállapodást az AFCO bizottság
2018. március 21-én 22 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta,
majd a plenáris ülés 2018. április 17-én 589 igen szavazattal, 89 ellenében, 36 tartózkodás
mellett szintén jóváhagyta.
Az alaprendelet ily módon elfogadott módosításait, amelyeket az európai politikai pártok
és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU,
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2018. május 3-i (EU,
Euratom) 2018/673 európai parlamenti és tanácsi rendelet átvett, és amelyeket a Tanács
azonos feltételek mellett elfogadott, közzétették és azok 2018. május 4-én léptek hatályba.
Ezek különösen szigorúbb szabályokat vezettek be a pártok és alapítványok európai
közfinanszírozáshoz való hozzáférésére és a visszaéléssel felhasznált források
visszatérítésére vonatkozóan; ezentúl csak a nemzeti politikai pártok (magánszemélyek
nem) hozhatnak létre európai politikai pártot, amennyiben jogosulttá kívánnak válni ilyen
finanszírozásra. Valamely párt törölhető az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai
Alapítványok Hatóságának nyilvántartásából, ha helytelen vagy félrevezető információkat
szolgáltat a hatóságnak. Az Európai Parlament kifejezett kérésére bevezették annak
lehetőségét, hogy a polgárok egy csoportja kérheti az Európai Parlamenttől, hogy felkérje
a hatóságot annak ellenőrzésére, hogy a pártok és alapítványok tiszteletben tartják-e az
Unió alapvető értékeit.
A második felülvizsgálatot a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker jelentette be az Unió
helyzetéről szóló beszédében, és a Bizottság javaslatát még aznap benyújtották.
Ez részét képezte a szabad és tisztességes európai választások garantálására irányuló
intézkedéscsomagnak.
2018. szeptember 24-én az AFCO bizottság megerősítette Mercedes Bressót (S&D,
Olaszország) és Rainer Wielandot (PPE, Németország) mint társelőadókat, és 2018.
december 6-án a 21 képviselő egyhangú szavazatával elfogadta a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben
történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU,
Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról szóló jelentésüket.
A plenáris ülés ezt követően 2018. december 10–13-i ülésén e jelentés alapján jóváhagyta
a tárgyalási megbízatást.
Az egyetlen megtartott háromoldalú egyeztetés során, 2019. január 16-án a Parlament
megállapodott a Tanáccsal. Ezt a megállapodást az AFCO bizottság ismét egyhangúlag
hagyta jóvá, 20 képviselő igen szavazatával, 2019. január 29-én, majd a plenáris ülés is
jóváhagyta azt 2019. március 12-én, 586 igen szavazattal, 55 ellenében, 24 tartózkodás
mellett.

Az alaprendelet ily módon elfogadott módosításait, amelyeket a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben
történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU,
Euratom rendelet módosításáról szóló 2019. március 25-i (EU, Euratom) 2019/493 európai
parlamenti és tanácsi rendelet átvett, és amelyeket a Tanács azonos feltételek mellett
elfogadott, közzétették és azok 2019. március 27-én léptek hatályba.
Céljuk az volt, hogy a nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságok határozatai alapján
megakadályozzanak és szankcionáljanak (pénzügyileg is) minden, az európai parlamenti
választások eredményének szándékos befolyásolására irányuló kísérletet, amely a
személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályok természetes vagy jogi
személyek általi megsértésén alapul. A rendelet emellett kiterjesztette az Európai Politikai
Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága igazgatójának igazgatási hatáskörét.
A Szövetség a Békéért és a Szabadságért képviselőinek meghallgatása
A 1141/2014 rendelettel hatályon kívül helyezett 2004/2003/EK rendelet (5. cikkében)
megállapította, hogy az Európai Parlamentnek rendszeresen ellenőriznie kell, hogy az
európai politikai pártok tiszteletben tartják-e az Unió alapvető értékeit.
A Parlament eljárási szabályzatának 225. cikkében meghatározta a szóban forgó ellenőrzés
módozatait.
A 1141/2014 rendelet 40. cikke ugyanakkor olyan átmeneti rendelkezést tartalmaz,
amelynek értelmében az általa hatályon kívül helyezett rendelet továbbra is alkalmazandó
a „... 2014., 2015., 2016. és 2017. költségvetési évre biztosított finanszírozással kapcsolatos
aktusok és kötelezettségvállalások tekintetében.”
2016. május 26-án az AFCO bizottság felkérést kapott az Európai Parlament elnökétől – az
EPP, az S&D, az ALDE és a GUE/NGL képviselőcsoportok kezdeményezésére, amit a
szükséges számú képviselő (a Parlament legalább három képviselőcsoportot képviselő
képviselőinek legalább egynegyede) támogatott – a „Szövetség a békéért és szabadságért”
európai politikai pártot érintő ellenőrzési eljárás végrehajtására.
E kérést megelőzően a Parlament Jogi Szolgálatának véleményét kérték annak kiderítésére,
hogy a 2004/2003 rendelet ideiglenes alkalmazásának meghosszabbítására előírt feltételek
valóban fennállnak-e.
A Jogi Szolgálat e tekintetben megfogalmazott pozitív következtetéseit követően az AFCO
bizottság a Parlament elnöke útján vélemény iránti kérelmet továbbított a 2004/2003
rendelettel létrehozott független, kiemelkedő személyek bizottságához.

Mivel a véleményt még nem nyújtották be, az AFCO bizottság 2017. február 9-én annak
hiányában is meghallgatta az érintett politikai párt képviselőit.
Mivel a független, kiemelkedő személyek bizottságának véleménye megkerülhetetlen
feltétele annak, hogy ajánlást fogadjanak el a plenáris ülés számára, az AFCO bizottság a
bizottság véleményének kézhezvételéig felfüggesztette az eljárást.
Mivel az 1141/2014 rendelet 2018. január 1-jén valamennyi elemében teljes mértékben
alkalmazandóvá vált, és időközben a független, kiemelkedő személyek bizottsága nem
fogadott el véleményt (és, magától értetődően, nem ült össze), ez az eljárás elévült.

Eljárási szabályzat

10.1. Általános felülvizsgálat
Munkaprogramjának meghatározásakor, a parlamenti ciklus kezdetén, 2014 őszén történt
létrehozását követően az AFCO bizottság úgy határozott, hogy az esetleges hibák,
következetlenségek és hiányosságok, valamint az elavulttá vált vagy a korábbi évek
tapasztalatai alapján kiigazításra szoruló rendelkezések feltárása érdekében elvégzi a
Parlament eljárási szabályzatának alapos felülvizsgálatát.
E célból munkacsoportot hozott létre, amely az összes képviselőcsoport képviselőiből,
valamint a független képviselők egy megfigyelőjéből áll. Ez a képviselőcsoport Rainer
Wielandot (EPP, DE) – egyébiránt a Parlament alelnökét – nevezte ki elnökké, valamint
Richard Corbettet (S&D, UK) előadónak, aki az eljárási szabályzatnak az előző parlamenti
ciklusban történt módosításáról szóló számos, fontos jelentés szerzője.
A munkacsoport 33 egymást követő ülést tartott Strasbourgban vagy Brüsszelben, 2015.
január 13. és 2016. június 9. között. Munkáját egy olyan projektcsoport segítette, amely
összefogta a Parlament Főtitkárságának az összes javasolt változtatás által közvetlenül
érintett, valamennyi szolgálatát, valamint a főtitkári kabinet és a Parlament elnökének
kabinetje, illetve a képviselőcsoportok közötti koordináció képviselőit.
A munkacsoport munkájának eredményei alapján készült el az AFCO bizottság jelentése,
amely 2016. július 12-én hivatalosan Richard Corbettet jelölte ki előadójának.

Az elvégzett munka végül jelentősen meghaladta a fent említett, eredeti megbízást. A javasolt
módosítások hatással voltak a rendelet valamennyi címére, a VI. cím (Kapcsolat a nemzeti
parlamentekkel), a XI. cím (A Parlament főtitkársága) és a XIV. cím (Vegyes rendelkezések)
kivételével, míg az öt melléklet közül, amelyekre ugyanaz az elfogadási eljárás vonatkozik,
mint a rendelet módosításaira, csak a III. (Követendő iránymutatások és általános elvek a 135.
cikk alapján az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyek
vitájának napirendjére tűzendő tárgyak kiválasztásánál) és a IV. melléklet (A mentesítő
határozatok vizsgálatának és elfogadásának eljárása) nem került módosításra. Ennélfogva ez
volt az eljárási szabályzat legfontosabb felülvizsgálata 1979 óta, amikor az Európai Parlament
képviselőit közvetlen és általános választójog alapján először megválasztották.
2016. november 8-án az AFCO bizottság 19 szavazattal, 5 ellenében, tartózkodás nélkül
elfogadta Richard Corbett jelentését az Európai Parlament eljárási szabályzatának általános
felülvizsgálatáról.
A plenáris ülésen történő szavazásra 2016. december 13-án került sor (a határozatot 548
szavazattal, 145 ellenszavazattal és 13 tartózkodással fogadták el), és az így bevezetett
módosítások a következő, 2017. január 16-i plenáris ülés megnyitásakor léptek hatályba, a
(parlamenti bizottságok megalakulására vonatkozó) 196–200. cikkel, a 204. cikkel (A
Bizottságok elnökségei) és a (parlamentközi küldöttségekre vonatkozó) 212. cikkel kapcsolatos
egyes rendelkezések kivételével, amelyeket csak a 2019. évi választásokat követő első üléstől,
azaz 2019. július 2-ától kell alkalmazni.
Az e felülvizsgálatból eredő jelentős változások közé tartozik a fokozott átláthatóság és az
intézményközi tárgyalásokra vonatkozó rendelkezések fokozott ellenőrzése a jogalkotási
eljárás keretében, a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásból
következő kötelezettségvállalások rögzítése, az európai parlamenti képviselők pénzügyi
érdekeltségekre vonatkozó magatartási kódexének megerősítése, a jogsértések esetén
alkalmazandó szankciók, az eljárási értékhatárok egyszerűsítése és a név szerinti szavazásokra
irányuló kérelmek számának korlátozása, a parlamenti bizottságok összeállítási módjának
megváltoztatása, valamint az egyes képviselőcsoportok belátása szerinti időszerű viták
megszervezése, továbbá a többi intézmény képviselőihez címzett kisebb és nagyobb
interpellációk.
Végezetül a rendelet mellékleteit nagyrészt Az eljárási szabályzathoz kapcsolódó
legfontosabb jogi aktusok gyűjteményébe fogták össze, amely attól különböző, csak azokat a
mellékleteket megtarva, amelyek közvetlenül a Parlamenttől vagy annak szerveitől
származnak.
A határozat a belső költségvetési eljárások felülvizsgálatának utólagos felülvizsgálatára,
valamint a küszöbértékek és az azokat végrehajtó cikkek meghatározására vonatkozó új
rendelkezések alkalmazásának értékelésére hivatkozott.

10.2. Az általános felülvizsgálat kiegészítő felülvizsgálata

Egy kicsit több, mint egy évvel később egy az előzőt folytató, új munkaciklust kezdtek meg,
eredetileg az általános felülvizsgálat során felmerülő, még nyitott kérdések kezelése
érdekében.
Kiderült azonban, hogy a belső költségvetési rendelkezésekkel, valamint a küszöbértékek
meghatározásával és alkalmazásával kapcsolatos két témában még korai lett volna
megbeszéléseket kezdeni. Ezért e kérdések megvitatását a következő jogalkotási ciklusra
halasztották.
Ennek eredményeként a vita valójában olyan kérdésekre összpontosított, amelyekkel
korábban már foglalkoztak, de amelyek végrehajtása problémásnak bizonyult, vagy amelyek
tekintetében a Parlament jelentős része további előrelépést kért, különös tekintettel az
átláthatóságra.
E célból az általános felülvizsgálatot előkészítő bizottság munkacsoportja 2017. október 5. és
2018. június 14. között hét egymást követő ülésen, azonos összetétellel tartott
megbeszéléseket.
A munka befejeztével az AFCO bizottság 2018. június 20-án ismét Richard Corbettet (S&D, UK)
nevezte ki előadónak.
A bizottságban és az árnyékelőadók között folytatott több megbeszélést követően az AFCO
bizottság 2018. december 6-án 1 szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta az Európai
Parlament eljárási szabályzata I. címének 1. és 4. fejezete, V. címének 3. fejezete, VIII.
címének 1. fejezete, XII. címe, XIV. címe, valamint II. melléklete módosításáról szóló
jelentést.
A plenáris ülés ezt követően 2019. január 31-én határozatot hozott (496 szavazattal, 114
ellenszavazattal és 33 tartózkodással), amelynek értelmében a jóváhagyott módosítások 2019.
február 11-én léptek hatályba, a 11. cikkre (Magatartási kódex) és Az európai parlamenti
képviselők feladataik teljesítése során tanúsítandó megfelelő magatartásáról szóló kódex 6.
és 7. pontjára, valamint a 196. cikkre (Az állandó bizottságok létrehozása) és a 204. cikkre (A
bizottságok elnökségei) vonatkozó egyes rendelkezések kivételével, amelyek csak a kilencedik
parlamenti ciklus kezdetétől (2019. július) lépnek hatályba.
E kiegészítő felülvizsgálat többek között azt eredményezte, hogy tovább s zigorodtak a
képviselőkre vonatkozó magatartási normák, különösen a sértő nyelvezet vagy a nem
megfelelő magatartás – többek között a pszichológiai vagy szexuális zaklatás – elleni küzdelem
érdekében, jelentős előrelépés történt a jogalkotási munka átláthatósága (az
érdekképviselőkkel folytatott találkozók nyilvánossága), a parlamenti juttatások felhasználása,
valamint a képviselőcsoportok közötti csoportosulások működése terén, átdolgozták a
parlamenti kérdésekre (különösen az előző reform során bevezetett interpellációkra)
vonatkozó rendelkezéseket, valamint rendelkezéseket illesztettek be az európai
kezdeményezések kezelésére, valamint azon állampolgári kérelmek elfogadhatóságának
feltételeire vonatkozóan, amelyek célja annak ellenőrzése, hogy az európai politikai pártok és
alapítványok tiszteletben tartják-e az Unió alapvető értékeit.

10.3. Az eljárási szabályzat értelmezései
Az Európai Parlament az AFCO bizottság javaslata alapján eljárási szabályzatában számos
értelmező határozatott fogadott el az alábbiakról:
- a XIV. melléklet (jelenleg VII. melléklet10) 1. pont a) alpontja a biztosjelöltek pénzügyi
érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatának ellenőrzéséről (2015. április 28-i határozat);
- a 138. cikk 11 (3) bekezdése az írásbeli választ igénylő kérdésekről (2015. szeptember 9-i
határozat);
- a 201. cikk 12 az ülés félbeszakításáról vagy berekesztéséről (2015. szeptember 9-i
határozat);
- a 61. cikk13 (2) bekezdése a Bizottság javaslatát érintő módosítások elfogadásáról (2016.
szeptember 15-i határozat);
- az 5. cikk (5) bekezdése és a 221. cikk 14 a bizalmas információkhoz való hozzáférésről
(2017. július 5-i határozat);
- a 182. cikk 15 (1) bekezdésének b) pontja a kötelező erejű jogi aktusra irányuló javaslatra a
bizottságban leadott szavazatok többségének nem megszerzéséről (2019. március 13-i
határozat);
- a 158. cikk 16 (2) bekezdése valamely állásfoglalás címének megszövegezéséről vagy
módosításáról a vita lezárása érdekében (2019. április 17-i határozat);
- a 33. cikk17 (5) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdése, amely politikai
csoport létrehozását célzó politikai nyilatkozatra vonatkozik (2019. április 17-i határozat).
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Korábbi VI. melléklet a 2019. júliusban hatályba lépett átszámozást megelőzően.
Korábbi 130. szabály a 2019. júliusban hatályba lépett átszámozást megelőzően.
12 Korábbi 191. szabály a 2019. júliusban hatályba lépett átszámozást megelőzően .
13 A számozás változatlan maradt.
14 Korábbi 210a. szabály a 2019. júliusban hatályba lépett átszámozást megelőzően.
15 Korábbi 171. szabály a 2019. júliusban hatályba lépett átszámozást megelőzően.
16 Korábbi 149a. szabály a 2019. júliusban hatályba lépett átszámozást megelőzően.
17 Korábbi 32. szabály a 2019. júliusban hatályba lépett átszámozást megelőzően.
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11. A nemzeti parlamentekkel
fenntartott kapcsolatok

11.1. Parlamentközi bizottsági ülések
Az Európai Parlament bizottságai a nemzeti parlamentekkel közvetlen párbeszédet
folytathatnak bizottsági szinten. Ez magában foglalhat olyan találkozókat is, amelyek során a
nemzeti parlamentek és az Európai Parlament megfelelő bizottságokban dolgozó képviselői
összegyűlnek közös érdekű ügyek megvitatása céljából.
A 8. jogalkotási ciklusban az AFCO bizottság öt parlamentközi bizottsági ülést szervezett a
következő témákban:
Dátum

Program és résztvevők

2015.
Az Unió intézményi fejlődésének jövője: az Európai Parlament és a
november 19. nemzeti parlamentek közötti politikai párbeszéd javítása és a
végrehajtó hatalom feletti parlamenti ellenőrzés megerősítése európai
szinten
Bevezető nyilatkozatok:
• Marc Angel, a luxemburgi Képviselőház Külügyi és Európaügyi,
Védelmi, Együttműködési, és Bevándorlási Bizottságának elnöke
• Nicolas Schmit, luxemburgi munkaügyi, foglalkoztatási és a szociális és
szolidáris gazdaságért felelős miniszter, az Európai Konvent volt tagja
I: Az Unió intézményi fejlődésének jövője
• Mercedes Bresso és Elmar Brok, az Európai Unió működésének a
Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő
javításáról szóló állásfoglalás társelőadói (AFCO) (2014/2249(INI)).
II: Az uniós kormányzás parlamenti ellenőrzésének megerősítése
Meghallgatás „A végrehajtó hatalom feletti parlamenti ellenőrzés
az EU-ban” címmel

Dátum

Program és résztvevők
• Christine Neuhold, az uniós demokratikus kormányzással foglalkozó
különleges elnök, Politikatudományi Tanszék, Bölcsészettudományi
és Társadalomtudományi Kar, Maastrichti Egyetem
• Olivier Rozenberg, politikatudománnyal foglalkozó docens, Centre
d’études européennes de Sciences Po (az európai tanulmányok és
az összehasonlító politikatudomány központja), Párizs
• Philippe Poirier, a luxemburgi Képviselőház parlamenti
tanulmányokkal és kutatásokkal foglalkozó csoportjának elnöke, a
parlamenti tanulmányokkal kapcsolatos gyűjtemény főgondozója
(Editions Larcier), politikatudománnyal foglalkozó docens a College
des Bernardins-en és a párizsi Sorbonne-on (Celsa)

2016.
Az Európai Parlament vizsgálati joga
november 29. Az európai uniós választójog felülvizsgálata
Az Európai Unió intézményi fejlődésének jövője
Bevezető nyilatkozatok:
• Peter Javorčík, Szlovákia EU melletti állandó képviseletének képviselője
• Kristalina Georgieva, az Európai Bizottság alelnöke
I. Az Európai Parlament vizsgálati joga
• Ramón Jáuregui Atondo, előadó „Az Európai Parlament rendeletre
irányuló javaslata az Európai Parlament vizsgálati jogának
gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről és az 1995.
április 19-i 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi
és bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről” című
jelentéshez (AFCO) (korábban 2009/2212(INL))
II. Az Európai Unió választási jogának felülvizsgálata
• Danuta Maria Hübner és Jo Leinen, az európai uniós választójog
reformjáról szóló állásfoglalás társelőadói (AFCO) (2015/2035(INI)).
III. Az Európai Unió intézményi fejlődésének jövője
Meghallgatás „Milyen alkotmányos utak állnak az Európai Unió
jövőbeli fejlődése számára?” címmel
• Mario Monti, a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű
munkacsoport elnöke, Olaszország volt miniszterelnöke és volt
európai biztos
• António Vitorino, volt európai biztos
• Mercedes Bresso és Elmar Brok, az Európai Unió működésének a
Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő
javításáról szóló állásfoglalás társelőadói (AFCO) (2014/2249(INI)).

Dátum
2017. május
2.

Program és résztvevők
A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek
végrehajtása
Bevezető nyilatkozatok:
• Václav Hampl, a Cseh Köztársaság szenátusa uniós ügyekkel foglalkozó
bizottságának elnöke
• Vanino Chiti, az Olasz Köztársaság szenátusa uniós ügyekkel foglalkozó
bizottságának elnöke
• Enrico Forti, az Európai Bizottság más intézményekkel – köztük nemzeti
parlamentekkel – fenntartott kapcsolatokért felelős igazgatója
Az előkészítő dokumentum bemutatása
Paulo Rangel, „A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó
rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló jelentés előadója (AFCO)
(2016/2149(INI))
Meghallgatás „A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó
rendelkezéseinek végrehajtása: további teendők” témában
• Carlo Casini: Uniós szintű parlamentközi együttműködés
(az AFCO bizottság korábbi elnöke és a nemzeti parlamentekkel
foglalkozó korábbi előadó)
• Ludwik Dorn: Szubszidiaritás és nemzeti parlamentek
(a lengyel Szejm volt elnöke)
• Ingolf Pernice: A politikai strukturált párbeszéd és a nemzeti
parlamentek
(a berlini Humboldt Institute for Internet and Society globális
alkotmányossággal foglalkozó kutatási igazgatója)

2017. október Európa jövője: Az Európai Parlament javaslataival és a Bizottság fehér
11.
könyvével kapcsolatos kilátások
Bevezető nyilatkozatok:
• Matti Maasikas, az Európai Unió Tanácsának elnöke, az Észt
Köztársaság európai uniós ügyekért felelős miniszterhelyettese
• Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért és szociális
párbeszédért, valamint a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi
szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős alelnöke
I. A gazdasági és monetáris unió elmélyítése, az uniós pénzügyek jövője
és a szociális dimenzió
II: Az európai védelem jövője és a globalizáció előnyünkre fordítása

Dátum

Program és résztvevők

2018. október Az Európa jövőjéről szóló vita helyzete
10.
Bevezető nyilatkozatok:
• Juliane Bogner-Strauß, a Tanács osztrák elnöksége, a nők, családok és
fiatalok ügyéért felelős szövetségi hivatal szövetségi minisztere
• Věra Jourová, az igazságügyért, fogyasztóvédelemért és a nemek
közötti esélyegyenlőségért felelős biztos
• Reinhold Lopatka, az Osztrák Nemzeti Tanács uniós ügyekkel
foglalkozó állandó albizottságának elnöke
• Christian Buchmann, az Osztrák Szövetségi Tanács uniós bizottságának
elnöke
Előadás, előadók:
• Luca Jahier, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke
• Barbara Duden, a Régiók Bizottsága „Uniós polgárság, kormányzás,
intézményi és külügyek” szakbizottságának (CIVEX) elnöke
• Joaquín Almunia, az Európai Bizottság korábbi alelnöke
• Ramón Jáuregui Atondo, az AFCO előadója „Az Európa jövőjéről szóló
vita helyzete” című jelentéshez (2018/2094(INI))
• Ivana Maletić, az Európa jövőjéről szóló vita állásáról szóló vélemény
előadója (ECON) (2018/2094(INI)) (társbizottság)

11.2. Uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló konferencia
(COSAC)
Az Európai Parlament eljárási szabályzatának 143. cikke értelmében az AFCO bizottság elnöke
az Európai Parlament az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizottságokból álló
konferenciára (COSAC) delegált küldöttségének társelnöke az Európai Parlament nemzeti
parlamentekkel fenntartott kapcsolatok végrehajtásáért felelős alelnökével
A COSAC-ot az Európai Uniót létrehozó szerződésekhez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az
Európai Unióban betöltött szerepéről szóló (1.sz.) jegyzőkönyv II. címének 10. cikke tette
hivatalossá.
A konferencia évente négyszer ül össze, kétszer a küldöttségek elnökei szintjén és kétszer a
plenáris üléseken, a nemzeti parlamentek mindkét parlamenti kamarája uniós ügyekkel
foglalkozó bizottságainak hat tagjából álló küldöttségek, valamint (a két társelnök mellett) az
üléseken megvitatott témák alapján kiválasztott négy európai parlamenti képviselő
részvételével.
Az üléseket az elnökséget betöltő tagállambanazEurópai Unió Tanácsa elnökségének
parlamenti dimenziója keretében szervezik és vezetik hat hónapon át
Az Európai Parlament nyolcadik ciklusa alatt ezekre egymást követően Olaszországban (2014
– II), Lettországban és Luxemburgban (2015), Hollandiában és Szlovákiában (2016), Máltán és
Észtországban (2017), Bulgáriában és Ausztriában (2018), valamint Romániában (2019-I)
került sor.
A legutóbbi parlamenti ciklus során az EP küldöttségét társelnökként az AFCO bizottság
elnöke, Danuta Hübner elnök (EPP, PL) és Mairead McGuinness, az EP első alelnöke (EPP, IE)
töltötte be.
A COSAC minden egyes ülését követően az AFCO bizottság elnöke tájékoztatta a bizottság
tagjait az ülés lefolyásáról és az ott elfogadott következtetésekről.
Az ülésekre vonatkozó valamennyi dokumentum és háttéranyag a következő linken érhető
el: www.cosac.eu.

12. Befejezetlen ügyek

12.1. Vizsgálati jog
Az Európai Parlament – különösen az AFCO bizottság – már 2012 óta próbál (máig kevés
sikerrel) megállapodásra jutni a Tanáccsal és a Bizottsággal azzal kapcsolatban, hogy a
Parlament által végzett vizsgálatokra vonatkozó jogi keretet összehangolják a Lisszaboni
Szerződés, különösen az EUMSZ 226. cikkének rendelkezéseivel (lásd fent a 3.1. pontot).
Az Európai Parlament vizsgálati jogáról szóló rendeletre irányuló jogalkotási javaslat tárgyában
a Tanáccsal és a Bizottsággal folytatott tárgyalásokról szóló, 2019. április 18-i állásfoglalásában
az Európai Parlament javasolta, hogy az üggyel kapcsolatos munkát a következő módon
folytassák:
– A JURI bizottságnak meg kell vizsgálnia az intézmények közötti kölcsönös és őszinte
együttműködés elvével (az EUSZ 13. cikkének (2) bekezdése) összefüggésben az Európai Unió
Bírósága előtt indítandó eljárás előkészítésének megvalósíthatóságát;
– a Szerződések által a Parlamentre ruházott jogalkotási kezdeményezési jog alapján induló
jogalkotási eljárásba – a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás szerint és a rendes jogalkotási eljáráshoz hasonlóan – bele kell foglalni egy, az
adott kezdeményezésekre vonatkozó jogalkotási menetrend megállapítására vonatkozó
igényt;
– a Tanácsnak és a Bizottságnak folytatnia kell a tárgyalásokat az újonnan megválasztott
Parlamenttel, elismerve az informális dokumentumban bemutatott javaslat új
megfogalmazásával elért előrelépést;
– a politikai pártoknak választási programjaikban ki kell fejezniük elkötelezettségüket a
Parlament vizsgálati jogáról szóló rendeletre irányuló, új és naprakésszé tett javaslat iránt, és
a különböző csúcsjelölteknek nyilvánosan ki kellene fejezniük ezzel az üggyel kapcsolatos
politikai támogatásukat.
A helyzet feloldása érdekében a Parlamentnek új stratégiára van szüksége a következő
parlamenti ciklus során ezzel az üggyel kapcsolatban folytatott tárgyalásokhoz. Az egyik
lehetőség egy új szövegtervezet kidolgozásával kezdődhetne, figyelembe véve a Tanács által
kifejezett aggályokat.

12.2. Átláthatósági nyilvántartás
Az Európai Parlament – az érdekképviseletek és az uniós döntéshozók közötti kapcsolattartás
szabályozása érdekében – következetesen kérte az átláthatósági nyilvántartás megerősítését.
Bár számos alkalommal felszólított arra, hogy intézményközi megállapodás helyett jogalkotási
aktus útján tegyék kötelezővé az átláthatósági nyilvántartás használatát (vö. a 2011. má jus 11i, 2014. április 15-i, 2016. április 28-i és 2017. szeptember 14-i határozatokkal), máig nem
érkezett ilyen javaslat. A Parlament azzal érvelt, hogy egy intézményközi megállapodás –
szemben egy jogi aktussal – csupán az együttműködésük megszervezését teszi lehetővé az
intézmények számára (az EUMSZ 295. cikke alapján), azonban nem teszi lehetővé számukra,
hogy harmadik félre kötelezettségeket rójanak, ami szükséges lenne a nyilvántartás
ténylegesen kötelezővé tételéhez. Megállapítást nyert, hogy az e kérdést szabályozó jogi aktus
egyetlen megfelelő jogalapja az EUMSZ 352. cikke lenne. A Bizottság mindazonáltal 2016.
szeptember 26-án új javaslatot terjesztett elő a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament
között kötendő, „kötelező átláthatósági nyilvántartás” létrehozásáról szóló intézményközi
megállapodásra vonatkozóan.
Az Elnökök Értekezlete 2016. október 27-én Sylvie Guillaume alelnököt és az AFCO bizottság
elnökét, Danuta Hübnert jelölte ki arra, hogy – egy kapcsolattartó csoport segítségével – a
Parlament nevében lefolytassa a tárgyalásokat. A főtárgyalók által – a kapcsolattartó csoport
támogatásával – kidolgozott parlamenti megbízást 2017. június 15-én elfogadta az Elnökök
Értekezlete. A COREPER 2017. december 6-án jóváhagyta a Tanács megbízását. Mind a
Parlament, mind a Tanács megbízatása jelentősen eltért az eredeti javaslattól, és 2017-ben
mindkét intézmény kérte a jogi szolgálata véleményét, amelyek tájékoztatták az érintett
tárgyalókat. A Tanács legfontosabb jogi kifogása az volt, hogy az uniós jog hivatalosan nem
vezethet be ilyen jellegű jogi szabályozást az állandó képviseletek tekintetében, és a
képviseletek kötelezettségvállalásának önkéntesnek kell lennie. A Parlament jogi szolgálata
által azonosított fő jogi akadály az volt, hogy az európai parlamenti képviselők mandátumának
szabad gyakorlásához való alkotmányos (a választási okmányban és a Parlament
alapokmányában meghatározott) jogot aránytalan mértékben korlátozná, ha arra köteleznék
a képviselőket, hogy kizárólag regisztrált érdekképviselőkkel találkozzanak. Számos technikai
ülés mellett csupán három politikai szintű tárgyalásra került sor (2018. április 16-án, 2018.
június 12-én és 2019. február 13-án).
A tárgyalások során a Bizottság kitartott amellett, hogy az átláthatósági nyilvántartás
tényleges kötelezővé tételének egyetlen módja, ha a „regisztráció nélkül nincs találkozó” elvet
eltérés nélkül alkalmazzák az intézményközi megállapodásra irányuló javaslatban azonosított
minden intézmény és döntéshozó tekintetében. A Tanács a maga részéről alternatív
lehetőségként olyan önkéntes rendszerre tett javaslatot, amely keretében az átláthatósági
nyilvántartás szerinti kötelezettségek a jelenlegi és a soron következő soros elnökségek
tekintetében az átláthatósági nyilvántartásáról szóló intézményközi megállapodással együtt a
Tanácsban elfogadandó politikai nyilatkozat alapján lennének kötelezőek. Ez a nyilatkozat
kiterjesztené az önkéntesen vállalt kötelezettség hatályát arra a 23 tagállamra, amelyek
kifejezték a rendszerhez való csatlakozásra irányuló szándékukat. Az álláspontok áthidalására

irányuló parlamenti törekvés célja az volt, hogy kapcsolódó intézkedések révén lehetetlenné
tegye a nem regisztrált érdekképviselők számára a Parlament döntéshozóinak elérését (pl. a
meghallgatáson, küldöttségi ülésen vagy frakcióközi csoport ülésén részt venni kívánó
érdekképviselők regisztrációra kötelezése, az események védnökségének tilalma,
belépőkártyák kiadása stb.). A Parlament ezzel párhuzamosan és külön eljárás keretében
módosította az eljárási szabályzatát az átláthatósági intézkedések tekintetében, kötelezve
különösen az előadókat, árnyékelőadókat és bizottsági elnököket arra, hogy az interneten
tegyék közzé az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel tervezett
valamennyi találkozójukat (11. cikk). A Bizottság 2018. szeptemberében úgy határozott, hogy
felfüggeszti a tárgyalásokat. Az utolsó politikai szintű találkozóra 2019. február 13-án került
sor. Mind a Parlament, mind a Tanács határozottan kiállt az átláthatósági nyilvántartásról
szóló intézményközi megállapodás 8. jogalkotási ciklusban történő elfogadása mellett, ez
azonban nem bizonyult lehetségesnek.
Ezzel összefüggésben és a Parlament főtárgyalóival folytatott eszmecserét követően az
Elnökök Értekezlete 2019. április 11-i ülésén hangsúlyozta egyrészt azt, hogy az intézményközi
megállapodások csak az intézményekre nézve lehetnek kötelező erejűek, és csupán olyan
mértékben, amennyire ezek az intézmények a Szerződések értelmében kötelezettséget
vállalhatnak, másrészt pedig azt, hogy valóban kötelező erejű, harmadik felek tekintetében is
kötelező átláthatósági rendszer nem alakítható ki intézményközi megállapodás útján.
Az Elnökök Értekezlete ezért támogatta a főtárgyalók javaslatait, hogy a hivatalba lépő
Bizottság terjesszen elő jogalkotási javaslatot. Amennyiben ez nem bizonyul lehetségesnek, az
intézményközi megállapodásról szóló tárgyalásokat az elmúlt két év munkájára és
megbízatására építve folytatni kell a következő jogalkotási ciklus során.

12.3. Az EUSZ 50. cikke szerinti eljárás értékelése
Az EUSZ 50. cikkének végrehajtása megmutatta, hogy bizonyos fokú politikai mozgástér áll
rendelkezésre az abban található rendelkezések egyes fontos vonatkozásainak meghatározása
tekintetében. Az EUSZ 50. cikkének rendelkezései és a Szerződések összessége ugyanakkor
jelentős alkotmányos korlátozásokat írnak elő a kilépési eljárás és megállapodás tekintetében,
amelyeket az intézmények megszorítóan értelmeztek az eljárás folyamán.
Az EUSZ 50. cikke nem ad választ az alkalmazása során felmerülő összes kérdésre például a
kilépési megállapodás jelentésével, a jövőbeli kapcsolatra vonatkozó keretek részletességével,
továbbá – eljárási szempontból – az Unióból való kilépésre irányuló szándék bejelentésének
módjával, a kilépési szándék visszavonásának lehetőségével és a tárgyalások ütemezésével
kapcsolatban.
E kérdéseket az Egyesült Királyság kilépésére irányuló eljárás előrehaladtával megoldották. Az
Európai Tanács egymást követő iránymutatásaiban, a Tanács tárgyalási irányelveiben, a
Parlament egymást követő állásfoglalásaiban, a Bíróság pedig a brexitről szóló ítélkezési
gyakorlatában alakította ki az EU-ból való kilépéssel kapcsolatos elméleti alapvetést és
gyakorlatot.

A parlamenti ciklus végén az Egyesült Királyság kilépésére irányuló eljárás még nem zárult le.
Az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése alapján egymást követően két alkalommal biztosított
hosszabbítás jogi és politikai természetű kérdéseket vetett fel az Egyesült Királyságnak a 2019.
május 23–26-i európai parlamenti választásokon való részvételével kapcsolatban. E kérdések
közé tartozott az Egyesült Királyság uniós jogból fakadó kötelezettsége, hogy részt vegyen a
választásokon, amennyiben az ország a választási időszakban és az új parlamenti ciklusban
továbbra is az EU tagja, valamint az Egyesült Királyság uniós tagsága fennmaradásának az EU
intézményi – és különösen az Európai Parlament – működésére gyakorolt hatása.
Értékelni kell továbbá a parlamenti eljárás belső szervezeti felépítését és az intézmények
közötti dinamikát is. Az első tekintetében érdemes átgondolni az AFCO bizottság által a
folyamatban ténylegesen betöltött szerepet, valamint a bizottság és a brexittel foglalkozó
irányítócsoport közötti kapcsolatokat. Intézményközi szempontból felül lehetne vizsgálni és
elemezni lehetne az eljárás során a különböző intézmények által az Európai Parlamenttel
kapcsolatban alkalmazott különböző megközelítéseket is.
Összetett uniós politikai, intézményi, jogi és alkotmányos ügyekről van szó, amelyeket
elemezni kell és meg kell vitatni annak érdekében, hogy biztosítsuk az EUSZ 50. cikke szerinti
folyamat, valamint az e folyamat által az EU egészének szerkezetére és működésére gyakorolt
hatások teljes körű és alapos megértését.

12.4. Az Európai Uniónak Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
szóló egyezményhez történő csatlakozása
Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 6. cikkének (2) bekezdése értelmében „Az Unió
csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez.
Ez a csatlakozás nem érinti az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit”.
2013. április 5-én véglegesítették az Európai Unió és az Európa Tanács képviselői közötti
megállapodás tervezetét.
A tárgyalások során egy az Európai Parlament és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
közötti információmegosztást koordináló nem hivatalos szerv lehetővé tette mindkét
közgyűlés számára, hogy közösen kövessék annak lefolyását.
Márpedig a csatlakozási megállapodás megkötéséhez – összhangban az EUMSZ 218. cikke (6)
bekezdése második albekezdésének a) pontjának ii) alpontjával – szükséges az Európai
Parlament, valamint a tagállamok – saját alkotmányos szabályaik szerinti – egyetértése.
A tervezet aláírásra és megerősítésre való benyújtása előtt azonban az Európai Bizottság 2013.
szeptember 7-én vélemény iránti kérelmet terjesztett az Európai Unió Bírósága elé a
projektnek a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről.
A Bíróság 2014. december 18-án adta ki (kötelező erejű) véleményét, arra a következtetésre
jutva, hogy a megtárgyalt megállapodás nem összeegyeztethető a Szerződésekkel és az
azokhoz csatolt, a szóban forgó csatlakozásra vonatkozó 8. jegyzőkönyvvel.

2015. február 26-án az AFCO bizottság megtartotta első együttes ülését az Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottsággal (LIBE), hogy megvitassa a Bíróság véleményének tartalmát, és
fontolóra vegye a szükséges lépéseket.
2016. április 20-án sor került egy második együttes ülésre a LIBE bizottsággal, miközben sem
a Bizottság, sem a Tanács nem tett még kezdeményezést a csatlakozási folyamat
újraindítására, amely feltételezné egy olyan, felülvizsgált tárgyalási megbízás elfogadását,
amely figyelembe veszi a vélemény következtetéseit. A Tanács, a Bizottság és az Európa
Tanács jogi szakértői és képviselői megvitatták, hogy milyen módon lehetne választ adni a
Bíróság kifogásaira.
A kérdés a következő jogalkotási ciklusban is napirenden lesz, mivel azóta nem történtek új
fejlemények.

12.5. Eljárási szabályzat
A Parlament eljárási szabályzatának felülvizsgálata során korainak tűnt a belső költségvetési
eljárásokkal és a vonatkozó szabályok alkalmazásával kapcsolatos két téma megvitatása.
Ezeket a jövőbeli felülvizsgálatok során vizsgálják majd.

12.6. Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési
ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodásról
Ez a dokumentum a 2021–2027-es időszakra eső többéves pénzügyi keretre irányuló
javaslatcsomaghoz kapcsolódik, és meghatározza, hogy az intézmények hogyan működnek
együtt az éves költségvetési eljárás és a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet keretében
javasolt egyes különleges eszközök tekintetében.
Bár az Európai Parlament eljárási szabályzata szerint az AFCO bizottság hatáskörébe tartozik
az intézményközi megállapodások vizsgálata, és mint ilyen, az AFCO bizottság feladata a
megállapodástervezet jóváhagyására vagy elutasítására irányuló javaslatot tartalmazó
jelentés benyújtása a Parlamenthez, a BUDG bizottság hatáskörébe tartozik a Parlament
költségvetési előjogait érintő intézményközi megállapodások megtárgyalása és végrehajtása,
így a BUDG bizottság is jelentést készít az intézményközi megállapodásról. Az előző
alkalmakkor – különösen 2007-ben és 2013-ban – követett eljárással összhangban a két
jelentést meg kell vitatni és azokról szavazni kell a plenáris ülésen, és egyik bizottság sem
készíthet véleményt a másik bizottság által készített jelentésről.
Mivel a 2021–2027-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások nem
fejeződtek be a 8. parlamenti ciklusban, mind a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet,
mind a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodást át fogják
vinni az új ciklusra.
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2014/2248(INI)
P8_TA(2017)0048

2014/2249(INI)
P8_TA(2017)0049

2014/2257(INI)
P8_TA(2015)0382
2015/2035(INL)
P8_TA(2015)0395

Title

Rapporteur(s)

Number of
AFCO
amendments

Possible evolutions of and
adjustments to the current
institutional set-up of the
European Union

Guy
VERHOFSTADT

Improving the functioning
of the European Union
building on the potential of
the Lisbon Treaty

Elmar BROK
+

Implementation report on
European Citizens initiative
(ECI) regulation

György
SCHÖPFLIN

The reform of the Electoral
Law of the European Union

Danuta Maria
HÜBNER

1039

888

Mercedes BRESSO

+

127

284

Jo LEINEN
2015/2040(INI)
P8_TA-(2015)0287

2015/2041(INI)
P8_TA(2017)0358
2015/2343(INI)
P8_TA(2017)0092

2016/2005(ACI)
P8_TA(2016)0081
2016/2008(INI)
P8_TA(2017)0095

Procedures and practices
regarding Commissioner
Hearings, lessons to be
taken from the 2014
process

Richard CORBETT

Transparency,
accountability and integrity
in the EU institutions

Sven GIEGOLD

Constitutional, legal and
institutional implications of
a common security and
defence policy: possibilities
offered by the Lisbon Treaty

Esteban GONZÁLEZ
PONS (AFCO)

Interinstitutional agreement
on Better Law-making

Danuta Maria
HÜBNER

97

eDemocracy in the
European Union: potential
and challenges

Ramón JÁUREGUI
ATONDO

233

49

466

+

458

Michael GAHLER
(AFET-SEDE)
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2016/2018(INI)
P8_TA(2018)0225

2016/2114(REG)
P8_TA(2016)0484
2016/2149(INI)
P8_TA(2018)0186
2017/2037(INI)
P8_TA(2018)0273
2017/2054(INL)
P8_TA(2018)0029

Title

Rapporteur(s)

Number of
AFCO
amendments

Interpretation and
implementation of the
Interinstitutional
Agreement on Better LawMaking

Richard CORBETT
(AFCO)

General revision of
Parliament’s Rules of
Procedure

Richard CORBETT

The implementation of the
Treaty provisions concerning
national Parliaments

Paulo RANGEL

Role of cities in the
institutional framework of
the Union

Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI

Composition of the
European Parliament

Danuta Maria
HÜBNER

+

142

Pavel SVOBODA
(JURI)
1283

119

+

123

173

Pedro SILVA
PEREIRA
2017/2089(INI)
P8_TA(2019)0079

2017/0219(COD)
P8_TA(2018)0098

2017/0220(COD)
P8_TA(2019)0153

The implementation of the
Charter of Fundamental
Rights of the European
Union in the EU institutional
framework

Barbara SPINELLI

Proposal for a Regulation of
the European Parliament
and of the Council
amending Regulation (EU,
Euratom) No. 1141/2014 of
the European Parliament
and the Council of 22
October 2014 on the statute
and funding of European
political parties and
European political
foundations

Rainer WIELAND

Proposal for a Regulation of
the European Parliament

György
SCHÖPFLIN

100

+
Mercedes BRESSO

66

194
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A8 = tabled text
P8 = adopted text

Title

Rapporteur(s)

Number of
AFCO
amendments

and of the Council on the
European citizens’ initiative
2017/2233(ACI)
P8_TA(2018)0030

2017/0810(COD)
P8_TA(2018)0288

2018/0805(CNS)
P8_TA(2018)0107)

2017/0900(NLE)
P8_TA(2018)0249

2018/2080(INL)
P8_TA(2019)0080

2018/2093(INI)

Revision of the framework
agreement on relations
between the European
Parliament and the
Commission

Esteban
GONZÁLEZ PONS

Draft decision of the
European Parliament and of
the Council amending
Article 22 of the Statute of
the European System of
Central Banks and of the
European Central Bank

Danuta Maria
HÜBNER (AFCO)

Draft Council decision
fixing the period for the
ninth election of
representatives to the
European Parliament by
direct universal suffrage

Danuta Maria
HÜBNER

Draft European Council
decision establishing the
composition of the
European Parliament

Danuta Maria
HÜBNER

Draft regulation of the
European Parliament laying
down the regulations and
general conditions
governing the performance
of the Ombudsman’s duties
(Statute of the European
Ombudsman) and repealing
Decision 94/262/ECSC, EC,
Euratom

Paulo RANGEL

Differentiated integration

Pascal DURAND

The state of the debate on
the Future of Europe

Ramón JÁUREGUI
ATONDO

61

+
Gabriel MATO
(ECON)

2

+

P8_TA(2019)0098

0

Pedro SILVA
PEREIRA

61

P8_TA(2019)0044
2018/2094(INI)

48

91
244
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A8 = tabled text
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2018/2111(INI)
P8_TA(2019)0076
2018/2112(INI)
P8_TA(2019)0077

2018/2113(INI)
P8_TA(2019)0078

2018/2114(INI)
P8_TA(2019)0134

2018/2096(INI)
P8_TA(2019)0045

2015/0907(APP)
P8_TA(2018)0282

2018/2170(REG)
P8_TA(2019)0046

2018/0336(COD)
P8_TA(2019)0155

Title

Rapporteur(s)

Number of
AFCO
amendments

Implementation of the
Treaty provisions related to
EU Citizenship

Maite
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ

Implementation of the
Treaty provisions
concerning enhanced
cooperation

Alain
LAMASSOURE

Implementation of the
Treaty provisions on
Parliament’s power of
political control over the
Commission

Mercedes BRESSO

Implementation of the legal
provisions and the Joint
Statement ensuring
parliamentary scrutiny over
decentralised agencies

György
SCHÖPFLIN

Ombudsman’s strategic
inquiry OI/2/2017 on the
transparency of legislative
discussions in the
preparatory bodies of the
Council of the EU

Jo LEINEN
(AFCO)

Election of the members of
the European Parliament by
direct universal suffrage,
annexed to Council Decision
76/787/ECSC, EEC, Euratom
of 20 September 1976

Danuta Maria
HÜBNER

Amendments to the Rules
of Procedure affecting
Chapters 1 and 4 of Title I;
Chapter 3 of Title V;
Chapters 4 and 5 of Title VII,
Chapter 1 of Title VIII; Title
XII; Title XIV and Annex II

Richard CORBETT

Proposal for a Regulation of
the European Parliament
and of the Council

Rainer WIELAND
+

117

55

86

32

+

105

Yana TOOM
(PETI)

+

4

Jo LEINEN

46

15
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Procedure no.
A8 = tabled text
P8 = adopted text

2018/0811(CNS)
P8_TA(2019)0009

2019/0804(CNS)
P8_TA(2019)0414

Title

Rapporteur(s)

Number of
AFCO
amendments

amending Regulation (EU,
Euratom) No 1141/2014 as
regards a verification
procedure
related to infringements of
rules on the Protection of
personal data in the context
of elections to the European
Parliament

Mercedes BRESSO

Proposal for a Council
decision amending the
Statute of the European
Investment Bank

Danuta Maria
HÜBNER

Proposal for Amendment of
the EIB’s Statute - Request to
launch the Article 308
procedure

Danuta Maria
HÜBNER

0

0

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature
INL

Proposal for a Regulation
of the European
Parliament on the detailed
provisions governing the
exercise of the European
Parliament’s right of
inquiry replacing the
Decision of the European
Parliament, the Council
and the Commission of 19
April 1995 (95/167/EC,
Euratom, ECSC)

Ramón JÁUREGUI
ATONDO

Oral Questions:
- B8-0613/2017 (to the
Council)
- B8-0614/2017 (to the
Commission)
Debate in Plenary on 13
December 2017:
PV PLENARY_P8_PVPROV(2017)12-13_EN
• 22 01 2019: adoption of
draft Questions to Council and
Commission for oral answer
with debate (Rule 128) (by 14
+; 1-; 1abstention, NO RCV) on
Negotiations with Council and
Commission on European
Parliament’s right of inquiry
legislative proposal AFCO/8/15393 2019/2536
(RSP)
Commission:
B8-0000/2019
O-000004/19 (COMM)
Council
B8-0000/2019
O-000003/19 (CONS)
• 29.1.2019 Motion for a
Resolution (to wind-up the
debate in Plenary) on
Negotiations with the Council
and Commission on
Parliament’s right of inquiry
legislative proposal was
adopted in AFCO on 29

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature
January 2019 with RCV
(requested by S&D): 19 votes
in favour, 1 against, 1
abstention

2018/0427
(NLE)

2016/2246
(ACI)

2018/2070
(ACI)

Proposal for a COUNCIL
DECISION on the
conclusion of the
Agreement on the
withdrawal
of the United Kingdom of
Great Britain and Northern
Ireland from the European
Union and the European
Atomic Energy Community
Inter-institutional
Agreement establishing a
mandatory transparency
register covering
Parliament, Council and
Commission

Guy VERHOFSTADT

Proposal for a
Interinstitutional
Agreement between the
European Parliament, the
Council and the
Commission on budgetary
discipline, on cooperation
in budgetary matters and
on sound financial
management

Charles GOERENS

Awaiting committee
decision

Transparency Register
contact group:
Ra i ner WIELAND (EPP)
Jo LEINEN (S&D)
Pi rkko RUOHONEN-LERNER
(ECR)
Ma i te PAGAZAURTUNDÚA
RUIZ (ALDE)
Denis DE JONG (GUE/NGL)
Sven GIEGOLD
(GREENS/EFA)
Is abella ADINOLFI (EFDD)
Edoua rd FERRAND (ENF)
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AFCO – Interpretations – 8th Legislature
Procedure
number

Title

2015/2047(REG)
P8_TA(2015)0096

Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex
XVI to the Rules of Procedure (Guidelines
for the approval of the Commission)

Rapporteur

AFCO – Interpretations – 8th Legislature
Procedure
number

Title

2017/2095(REG)
P8_TA(2017)0293

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of
the Rules of Procedure
(Questions for written answer)
Interpretation of Rule 191 of the Rules of
Procedure (Suspension or closure of the
sitting)
Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of
Procedure
(Adoption of amendments to a Commission
proposal)
Interpretation of Rules 5 and 210a of the
Rules of Procedure

2019/2011(REG)
P8_TAPROV(2019)0164

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the
Rules of Procedure
(Voting procedure)

2019/2019(REG)
P8_TAPROV(2019)0393

Interpretation of Rule 32(5), first
subparagraph, second indent of the Rules
of Procedure (Establishment and dissolution
of political groups)
Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules
of Procedure
(Adopting and amending the agenda)

2015/2152(REG)
P8_TA(2015)0295
2015/2153(REG)
P8_TA(2015)0296
2016/2218(REG)
P8_TA(2016)0362

2019/2020(REG)
P8_TAPROV(2019)0392

Rapporteur

Rainer Wieland
+
Richard Corbett
Richard Corbett

Richard Corbett

Richard Corbett
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AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature
Procedure number

Title

2017/2550(RSP)
To the Commission:
O000007/2017/rev.1
B8-0205/2017
2017/2993(RSP)
To the Commission:
O-000090/2017
B8-0614/2017
To the Council:

Review of the regulation on the statute and
funding of European political parties and
foundations

The European Parliament’s right of inquiry

Rapporteur
Danuta Maria
Hübner
(on behalf of the
Commi ttee on
Cons ti tutional Affairs)

Danuta Maria
Hübner
(on behalf of the
Commi ttee on
Cons ti tutional Affairs)

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature
Procedure number
O-000089/2017
B8-0613/2017
2017/3019(RSP)
To the Council:
O-000099/2017
B8-0002/2018

Title

Rapporteur

Reform of the electoral law of the European
Union

Danuta Maria
Hübner
(on behalf of the
Commi ttee on
Cons ti tutional
Affa i rs)

2019/2536(RSP)
To the Commission:
O-000004/2019
B8-0020/2019
To the Council:
O-000003/2019
B8-0019/2019

on Negotiations with the Council and
Commission on Parliament’s right of inquiry
legislative proposal

Motion for a
Resolution:
B8-0238/2019

on the negotiations with the Council and
Commission on the legislative proposal for a
regulation on the European Parliament’s
right of inquiry

Danuta Maria
Hübner
(on behalf of the
Commi ttee on
Cons ti tutional
Affa i rs)

Annex 4
 Delegated and implementing acts
Procedure number
2015/2647 (DEA)

2015/2889(DEA)

Title
Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V
and VII of Regulation No 211/2011 of the European Parliament
and of the Council on the citizens’ initiative
Commission Delegated Regulation on the content and functioning
of the register of European political parties and foundations

2018/2800(DEA)

Commission Delegated Regulation amending Annex III of
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of
the Council on the citizens’ initiative

2019/2619(DEA)

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and
amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of
the European Parliament and of the Council on the citizens’
initiative
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AFCO – Opinions – 8th Legislature
Procedure
number
2014/2040(BUD)
P8_TA(2014)0036

2014/2145(INI)
P8_TA(2015)0238

2014/2252(INI)
P8_TA(2016)0103

2014/2253(INI)
P8_TA(2015)0322

2014/2254(INI)
P8_TA(2015)0286

2014/2228(INI)
P8_TA(2015)0252

2015/0009(COD)
P8_TA(2015)0236

2015/2060(INI)
P8_TA(2016)0108

2015/2074(BUD)
P8_TA(2015)0263

2015/2104(INI)
P8_TA(2015)0403

2015/2132(BUD)
P8_TA(2015)0376

Title

Rapporteur

General budget of the European
Union for the financial year 2015 all sections

Danuta Maria
HÜBNER

The review of the economic
governance framework: stocktaking
and challenges

Sylvie GOULARD

Annual reports 2012-2013 on
subsidiarity and proportionality

Kazimierz
Michał
UJAZDOWSKI

30th and 31st annual reports on
monitoring the application of EU
Law (2012-2013)

Fabio Massimo
CASTALDO

The situation of fundamental rights
in the European Union (2013-2014)

Ramón
JÁUREGUI
ATONDO

Recommendations to the European
Commission on the negotiations for
the Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP)

Esteban
GONZÁLEZ
PONS

European Fund for Strategic
Investments

Danuta Maria
HÜBNER

The EU role in the framework of
international financial, monetary
and regulatory institutions and
bodies

Paulo RANGEL

2016 Budget - Mandate for the
Trilogue

Danuta Maria
HÜBNER

The role of the EU within the UN how to better achieve EU foreign
policy goals

David
McALLISTER

General budget of the European
Union for the financial year 2016 all sections

Danuta Maria
HÜBNER

NumberA
FCO
amendm
ents

10

42
34

32

57

53

213

52

NA
41

AFCO – Opinions – 8th Legislature
Procedure
number
2015/2128(INI)
P8_TA(2016)0071

2015/2156(DEC)
P8_TA(2016)0418

2015/2254(INL)
P8_TA(2016)0409

2015/2283(INI)
P8_TA(2017)0210

2015/0906(COD)
P8_TA(2016)0278

2015/0270(COD)

2015/2344(INI)

Title

Rapporteur

Annual Report 2014 on the
Protection of the EU’s Financial
Interests - Fight against fraud

Mercedes
BRESSO

Discharge 2014: EU general budget Council and European Council

Pascal DURAND

Establishment of an EU mechanism
on democracy, the rule of law and
fundamental rights

György
SCHÖPFLIN

Annual report 2014 on subsidiarity
and proportionality

Kazimierz
Michał
UJAZDOWSKI

Transfer to the General Court of the
EU of jurisdiction at first instance in
disputes between the Union and its
servants

Danuta Maria
HÜBNER

Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the
Council amending Regulation (EU)
806/2014 in order to establish a
European Deposit Insurance Scheme

Danuta Maria
HÜBNER

Budgetary capacity for the euro area

Paulo RANGEL

Preparation of the post-electoral
revision of the MFF 2014-2020:
Parliament’s input ahead of the
Commission’s proposal

Pedro SILVA
PEREIRA

P8_TA(2016)0309

2016/2009(INI)

The situation of fundamental rights
in the European Union in 2015

Cristian DAN
PREDA

P8_TA(2016)0485

2016/2047(BUD)P
8_TA(2016)0475

2015/2326(INI)

28
27
81

66

36

P8_TA(2017)0050

2015/2353(INI)

NumberA
FCO
amendm
ents

General budget of the European
György
Union for the financial year 2017 - all SCHÖPFLIN
sections

86

29

50
4

P8_TA(2016)0385

Monitoring the application of Union
law: 2014 Annual Report

Gerolf
ANNEMANS

NA

2016/2052(INI)

European Defence Union

David
McALLISTER

66

The role of whistle-blowers in the
protection of the EU´s financial
interests

Morten
MESSERSCHMIDT

P8_TA(2016)0435

2016/2055(INI)
P8_TA(2017)0022

40

AFCO – Opinions – 8th Legislature
Procedure
number
2015/2329(INI)
P8_TA(2017)0063

2016/2224(INI)
P8_TA(2017)0402

2016/0823(CNS)
P8_TA(2017)0023

2017/2010(INI)
P8_TA(2018)0120

2017/2011(INI)
P8_TA(2017)0421

2017/0035(COD)

2017/2043(BUD)
P8_TA(2017)0302

2017/2044(BUD)
P8_TA(2017)0458

2017/2052(INI)
P8_TA(2018)0075

2017/2053(INI)
P8_TA(2018)0076

2017/2069(INI)
P8_TA(2017)0487

2017/2131(INL)
P8_TA-PROV(2018)0340

Rapporteur

NumberA
FCO
amendm
ents

Implementation report on Europe
for Citizens

Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI

28

Legitimate measures to protect
whistle-blowers acting in the public
interest when disclosing the
confidential information of
companies and public bodies

Fabio MASSIMO
CASTALDO

List of third States and organisations
with which Europol shall conclude
agreements

Danuta Maria
HÜBNER

Annual Reports 2015-2016 on
subsidiarity and proportionality

Cristian DAN
PREDA

Title

74

NA
41

Monitoring the application of EU law Kazimierz Michał
2015
UJAZDOWSKI

59

Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the
Council amending Regulation (EU)
No 182/2011 laying down the rules
and general principles concerning
mechanisms for control by Member
States of the Commission’s exercise
of implementing powers

Pascal DURAND

43

2018 Budget - Mandate for the
Trilogue

Danuta Maria
HÜBNER

NA

General budget of the European
Danuta Maria
Union for the financial year 2018 - all HÜBNER
sections

5

The next MFF: preparing the
Parliament’s position on the MFF
post-2020

Gerolf
ANNEMANS

31

Reform of the European Union’s
system of own resources

Mercedes
BRESSO

EU Citizenship Report 2017:
Strengthening Citizens’ Rights in a
Union of Democratic Change

Cristian DAN
PREDA

The situation in Hungary (pursuant
to the European Parliament
resolution of 17 May 2017)

Maite
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ

30
42

32

AFCO – Opinions – 8th Legislature
Procedure
number
2017/0232(COD)
P8_TA-PROV(2019)0375

2017/0326(COD)
P8_TA-PROV(2018)0426

2017/0328(COD)
P8_TA-PROV(2018)0427

2017/2273(INI)
P8_TA(2018)0268

2017/0335(CNS)

2018/2024(BUD)
P8_TA-PROV(2018)0311

2018/2046(BUD)
P8_TA-PROV(2018)0404

2018/0900(COD)
P8_TA-PROV(2019)0179

2018/0106(COD)
P8_TA-PROV(2019)0366

Title

Rapporteur

Proposal for a regulation of the
European Parliament and of the
Council amending Regulation (EU)
No 1092/2010 on European Union
macro-prudential oversight of the
financial system and establishing a
European Systemic Risk Board

Danuta Maria
HÜBNER

Regulation of the European
Parliament and of the Council
amending Regulation (EU) No
1093/2010 as regards the location of
the seat of the European Banking
Authority

Fabio MASSIMO
CASTALDO

Regulation of the European
Parliament and of the Council
amending Regulation (EC) No
726/2004 as regards the location of
the seat of the European Medicines
Agency

Mercedes
BRESSO

NumberA
FCO
amendm
ents

45

5

8

Monitoring the application of EU law Kazimierz Michał
2016
UJAZDOWSKI

39

Proposal for a Council Directive
laying down provisions for
strengthening fiscal responsibility
and the medium-term budgetary
orientation in the Member States

György
SCHÖPFLIN
12

2019 Budget – Mandate for the
Trilogue

Danuta Maria
HÜBNER

(became rapporteur for
the opinion on 21
November 2018 since
Claudia Tapardel resigned
as a result of the vote)

NA

General budget of the European
Danuta Maria
Union for the financial year 2019 - all HÜBNER
sections

4

Proposed amendments to Protocol
No 3 on the Statute of the Court of
Justice of the European Union

Morten
MESSERSCHMID
T

13

Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the
Council on the protection of persons
reporting on breaches of Union law

Ramón
JÁUREGUI
ATONDO

250

AFCO – Opinions – 8th Legislature
Procedure
number
2018/0136(COD)
P8_TA-PROV(2019)0349

2018/2099(INI)
P8_TA-PROV(2018)0514

2018/0207(COD)
P8_TA-PROV(2019)0000

2018/0166R(APP)
P8_TA-PROV(2018)0449

2017/0333R(APP)
P8_TA-PROV(2019)0218

2019-2010(BUD)

NumberA
FCO
amendm
ents

Title

Rapporteur

Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the
Council on the protection of the
Union’s budget in case of
generalised deficiencies as regards
the rule of law in the Member States

Helmut SCHOLZ

Annual report on the
implementation of the Common
Security and Defence Policy

Paulo RANGEL

Proposal for a Regulation of the
European Parliament and of the
Council establishing the Rights and
Values programme

Josep Maria
TERRICABRAS

Interim report on the Multiannual
Financial Framework 2021-2027 –
Parliament’s position in view of an
agreement

Fabio MASSIMO
CASTALDO

Establishment of the European
Monetary Fund

Danuta Maria
HÜBNER

27

2020 Budget Mandate for the
Trilogue

Alain
LAMASSOURE

NA

121

35

108

44

PENDING – AFCO – Opinions – 8th Legislature
2011/0073(COD)

Amendment to Regulation (EC) No
1049/2001 regarding public access
to European Parliament, Council and
Commission documents

Helmut SCHOLZ

2017/0333(APP)

Proposal for a Council Regulation on
the Establishment of the European
Monetary Fund

Danuta Maria HÜBNER

2017/0360(NLE)

Proposal for a Council decision on
the determination of a clear risk of a
serious breach by the Republic of
Poland of the rule of law

Maite PAGAZAURTUNDÚA
RUIZ

2018/0135(CNS)

Proposal for a Council Decision on
the system of Own Resources of the
European Union

Jasenko SELIMOVIC

PENDING – AFCO – Opinions – 8th Legislature
2018/0166(APP)

Proposal for a Council regulation
laying down the multiannual
financial framework for the years
2021 to 2027

Fabio MASSIMO CASTALDO

BUDGET 2020

Alain LAMASSOURE

Annex 6
 Hearings and workshops

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Date

Experts

Hearing Commissioner-designate

07/10/2014

(The CoP decided that the First VicePresident designate Frans Timmermans
(foreseen to be auditioned jointly by AFCO,
LIBE and JURI), would be auditioned in a
hearing under the format of CoP open to all
Members. The reason advanced for this
decision is the horizontal nature of the
functions of the Vice-President)

06/11/2014

● Yves Bertoncini
● Uwe Puetter
● Olivier Costa
● Wolfgang Wessel
● Monica Claes
● Steve Peers
● Carlos Closa Montero
● Luciano Bardi
● Enrico Calossi
● Marta Ballesteros
● David Coen

04/12/2014

● Andrew Duff, both former MEP
and AFCO Rapporteur on the
modification of the Act concerning

Frans TIMMERMANS, First VicePresident of the European
Commission, in charge of Better
Regulation, Inter-Institutional
Relations, the Rule of Law and the
Charter of Fundamental Rights
Workshop (Policy Department):
Challenges in Constitutional
Affairs in the new term: taking
stock and looking forward

Hearing

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster
The reform of the European
Electoral Law

Hearing AFCO

Date

Experts
the election of the members of the
European Parliament by direct
universal suffrage of 20 September
1976
● Friedrich Pukelsheim, former
Professor (professor emeritus) of
the Institute for Mathematics at
the University of Augsburg
● Brendan O’Leary, Lauder Professor
of Political Science at the University
of Pennsylvania
● Roberto d’Alimonte, full Professor
of Political Science at the
Department of Political Science at
the University of Florence
● Yves Bertoncini, Director of the
Notre Europe Institute Jacques
Delors in Paris

20/03/2015

The European Youth Event (EYE) was created by
the European Pa rliament i n 2013, a s a new forum
for di s cussing with young people.

European Youth Hearing (EYE)

Idea Givers:
● Madeeha Mehmood
● Loredana Urzica
● Michael Mayer
Hearing (AFCO, with PETI
associated)
Lessons to be drawn from the
implementation of the European
Citizens’ Initiative(ECI) regulation

26/02/2015

● Carsten Berg, General Coordinator
of “The ECI Campaign”
● Philippe Poirier holder of the Chair
in parliamentary studies at the
University of Luxembourg
● Jean-Luc Sauron, associate
professor of International law at
the Paris-Dauphine University
Other speakers:
● Frans TIMMERMANS, First VicePresident of the European
Commission
● Pablo Sánchez Centellas,
Spokesperson for the organizers of
the successful ECI on the Right to
Water
● Prisca Merz, Director of the ECI End
Ecocide in Europe

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE,
JURI
Towards a high degree of
accountability, transparency and
integrity in the EU institutions

Date

26/03/2015

Experts
● Ernst Johansson, lawyer
representing the rejected ECI - the
Minority SafePack case
● Ian Harden, Secretary-General,
European Ombudsman
● Anne-Marie Sigmund, CESE
● Tamás Molnár, adjunct professor,
Corvinus University of Budapest,
Institute of International Studies
● Francisco Polo, International
petitioning platform Change.org
● Susana del Río Villar, author and
director of the EU project:
Upgrading Europe
● Diana Wallis, former PETI
rapporteur on the ECI Regulation
● Carlo Casini, former AFCO Chair
● György Schöpflin, EP rapporteur on
the implementation of Regulation
211/2011
● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on
the implementation of Regulation
211/2011
● Raj Chari

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Joint-Hearing AFCO, ECON

Date

Experts

05/05/2015

Experts AFCO:
● Paul Craig, University of Oxford
● Daniela Schwarzer, Senior Director
of Research and Director of the
Europe Programme, German
Marshall Fund
● Mario La Torre, Professor of
Economics of Financial
Intermediaries, La Sapienza
University

Institutional aspects of the new
rules on economic governance
and the role of the Eurogroup

Experts ECON:
● Daniel Gros, Director of Economic
Policy Studies CEPS
● René Repasi, Scientific coordinator
of the European Research Centre
for Economic and Financial
Governance of Universiteit Leiden
● Xavier Ragot, Director of
Observatoire Français des
Conjonctures Économique (OFCE)
Hearing (AFCO)
The institutional future of the
European Union within and
beyond the Treaty of Lisbon

26/05/2015

● René Repasi, European Research
Centre for Economic and Financial
Governance
● Marise Cremona, European
University Institute
● Sergio Carrera, Centre for
European Policy Studies
● Antonio Padoa Schioppa,
Università degli Studi di Milano
● Christian Calliess, Freie Universität
Berlin
● Andrew Duff, former Member of
the European Parliament
● Markku Markkula (President of the
Committee of the Regions)
● Luca Jahier (President of Group III
“Various Interests” of the European
Economic and Social Committee)

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster
Workshop AFCO (Policy
Department)

Date

Experts

17/06/2015

● Andrea Renda, Center for
European Policy Studies
● Arnout Mijs, Clingendael
● Rachel Shub, Office of the United
States Trade Representative
● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of
Foreign Affairs of Poland, EU
Economic Department

22/09/2015

(Study Pol icy Department on Declarations of
Financial interests and their Scrutiny in the
Nacional Legislatures)

The best practices in legislative
and regulatory processes in a
constitutional perspective

Workshop AFCO (Policy
Department)
Transparency, accountability and
integrity in the EU institutions

● Janos Bertok, Head of the Public
Sector Integrity Division, Public
Governance Directorate of the
OECD
● David Coen, Director of the School
of Public Policy at the University
College London and author of the
study on “Institutional and
Constitutional aspects of special
interest representation”
● Roland Blomeyer, Blomeyer &
Sanz, author of the study
“Declarations of financial interests
and their scrutiny in the national
legislatures”

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Date

Joint-Hearing AFCO-AFET

13/10/2015

The Common Foreign and
Security Policy under the Treaty
of Lisbon: unlocking its full
potential

(AFET slot)

Hearing (JURI, with AFCO
associated)

13/10/2015

The Interinstitutional Agreement
on Better Regulation

Experts

Experts AFCO:
● Panos Koutrakos
● Stefano Silvestri
Experts AFET
● Nicolai von Ondarza
● Olivier de France

(JURI slot)

Expert JURI:
● William Robinson, Associate Fellow
at Institute of Advanced Legal
Studies, University of London, UK
Other speakers:
● Angelika Niebler, MEP
● József Szájer, MEP

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Hearing

Date

19/11/2015

Parliamentary scrutiny over the
executive in the European Union

Joint-Hearing LIBE-AFCO
Respect for Democracy,
Fundamental rights and the Rule
of law: the role of the judiciary

22/02/2016

Experts
● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP
● Sajjad Karim, MEP
● Kostas Chrysogonos, MEP
● Heidi Hautala, MEP

● Christine Neuhold, Special Chair EU
Democratic Governance,
Department of Political Science,
Faculty of Arts and Social Sciences,
Maastricht University
● Olivier Rozenberg, Associated
Professor in Political Sciences,
Centre d’études européennes de
Sciences Po, Paris
● Philippe Poirier, Holder of the
Chair of Parliamentary Studies
Research in the Chamber of
Deputies of Luxembourg, Head of
the collection on parliamentary
studies - Editions Larcier, Associate
Professor of Political Sciences at
the College of Bernardins & at the
University of Paris Sorbonne (Celsa)
(i n the framework of enhanced cooperation
(Rul e 53 +)) AFCO opi nion to LIBE on the
Es ta blishment of an EU mechanism on
democracy, the rule of l aw a nd fundamental
ri ghts (2015/2254(INL)) (rapporteur György
Schöpflin)

AFCO expert:
● Miklos Szantho, managing director
and head analyst of Centre of
Fundamental Rights (Alapjogokért
Központ)

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Date

Experts
Other speakers:
● Michal Bobek, Advocate General,
Court of Justice of the European
Union
● Angelika Nussberger, Judge,
European Court of Human Rights
● Jean De Codt, First President, Court
of Cassation (Belgium) and
Member of the Network of the
Presidents of the Supreme Judicial
Courts of the EU
● Dariusz Zawistowski, National
Council of the Judiciary of Poland,
Member of the European Network
of Councils for the Judiciary

Hearing AFCO

14/03/2016

e-Democracy in the European
Union: potential and challenges

Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO,
PETI

(thi s hearing is a n element for the preparation of
the report:
eDemocracy i n the European Union: potential and
cha l lenges (2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui
Atondo)

● Roberto Viola, Director-General,
DG CONNECT, European
Commission
● Rafał Trzaskowski, former Polish
Minister for the Administration and
Digitalization and former MEP
● Elena García Guitián, Professor of
Political Sciences and
Administration at the Autonomous
University of Madrid
● Alexander Trechsel, Professor of
Political Science and Head of the
Department of Political and Social
Sciences of the European
University Institute
● Elisa Lironi, ECAS Digital
Democracy Coordinator
● Josephine Shaw, Milieu Limited’s
Senior Expert

15/03/2016

Hea ring jointly organized by the European
Commi ssion (DG Justice a nd Consumers) a nd the
European Pa rliament (LIBE, PETI, AFCO a nd JURI
Commi ttees)

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster
Union citizenship in practice: our
common values, rights and
democratic participation

Hearing AFCO
Accession to the European
Convention on Human Rights
(ECHR): stocktaking after the ECJ’s
opinion and way forward

Date

Experts
● Paul Nemitz, Director of
Directorate for Fundamental rights
and Union citizenship, DG Justice
and Consumers, EC
● Andrew Duff, Visiting Fellow,
European Policy Centre
● Yves Bertoncini, Director of the
Jacques Delors Institute
● Carmen Preising, Head of Unit,
Work Programme and Stakeholder
Consultation, Secretariat-General,
EC
● Ida Birkvad Sørensen, Member of
the Board, European Youth Forum

20/04/2016

● Sonia MORANO-FOADI, Reader in
Law (Associate Professor) and
Director of the Centre for Legal
Research and Policy Study at the
Law School, Oxford Brookes
University
● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in
Law from the University of
Leicester
Other speakers:
● Martijn DE GRAVE, Head of Legal
and Institutional Affairs,
Coordinator for Justice and Home
Affairs (Dutch Permanent
representation, Council Presidency)
● Johannes KRÄMER, Legal Adviser
at the Legal Service of the
European Commission
● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the
Legal Advice and Public
International Law Directorate of
the Council of Europe
● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary
Director General of the Legal
Service of the Council of the
European Union
● Ricardo PASSOS, Director for
Institutional and Parliamentary

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Hearing AFCO, with AFET
associated

Date

Experts
Affairs of the Legal Service of the
European Parliament

15/06/2016

AFCO experts:
● Jan Wouters, Full Professor of
International Law and International
Organizations, and Director at the
Leuven Centre for Global
Governance Studies - Institute for
International Law, KU Leuven
(Belgium)
● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law
at the “Sołtysiński Kawecki &
Szlęzak” law firm in Warsaw
(Poland)

The role of the EU in
international organisations
including the United Nations

AFET expert:
● Jonas Jonsson, Head of Division,
Multilateral Relations at the
European External Action Service
(EEAS)

Workshop (Policy Department)

05/09/2016

● Francisco Aldecoa Luzárraga,
Fundacion Alternativas /
Unversidad Complutense de
Madrid
● Mercedes Guinea Lorenete,
Fundacion Alternativas /
Unversidad Complutense de
Madrid
● René Repasi, EURO-CEFG,
University of Rotterdam
● Steve Peers, Professor, University
of Essex

29/09/2016

● Guntram Wolff (Director of
Bruegel)
● Giorgio Maganza (former Director
for Institutional Affairs at the
Council of the EU)

After the UK Referendum:
Future Constitutional
Relationship of the United
Kingdom with the European
Union

Mini-Hearing AFCO
The constitutional relationship of
the United Kingdom with the
European Union: the

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster
consequences of the results of
the referendum of 23 June 2016
Hearing AFCO

Date

08/11/2016

European Youth Hearing (EYE)

Experts
● Yves Bertoncini (Director of
Institute Jacques Delors - Notre
Europe)
The EYE s peed hearings - i n line with the Bureau
note of l ast 23 Ma y - a re meant to be a political
fol l ow-up to the EYE that was held in Strasbourg
l a st Ma y, which gathered over 7.500 young
people discussing the future of Europe. Several
EYE s peed hearings are currently ta king place in
va ri ous parliamentary committees
The European Youth Event (EYE) was created by
the European Pa rliament i n 2013, a s a new forum
for di s cussing with young people.
Topi cs selected for the hearing
• The future of Europe a fter Brexit
• Acti ve ci tizenship

Idea Givers:
● Nikolaus Edlinger
● Leonie Sloots
● Seyi Akiwowo
Hearing AFCO

29/11/2016

● Mario Monti, Chair of the High
level group on own resources,
former Prime Minister of Italy and
European Commissioner
● António Vitorino, Former
European Commissioner

05/12/2016

AFCO experts:
● Federico de Montalvo, Assistant
Professor of Constitutional Law,
Comillas Pontifical University; ViceChair, Spanish Bioethics
Committee; Member, International
Bioethics Committee of UNESCO
● Richard Rose, FBA, Director, Centre
for the Study of Public Policy, U. of
Strathclyde and Visiting Prof.
European U. Institute Florence;
Wissenschaftszentrum Berlin

What constitutional paths for the
future development of the
Union?

Hearing AFCO
Constitutional implications of
referenda on European issues

Policy Department experts
(presentation of a study entitled
“Referendums on EU matters”):
● Mario Mendez, Senior Lecturer,
Department of Law, Queen Mary
University of London (QMUL) and
Co-Director, Centre for European

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Workshop (Policy Department)

Date

Experts
and International Legal Affairs
(QMUL), and by
● Fernando Mendez, Senior
Researcher, Centre for Research on
Direct Democracy, University of
Zurich

30/01/2017

(co-ra pporteurs Danuta Hübner a nd Pedro Silva
Perei ra)

The composition of the European
Parliament

Workshop (Policy Department)

● Friedrich Pukelsheim, Institut für
Mathematik, University of
Augsburg
● Victoriano Ramírez González,
Department of Applied
Mathematics, University of
Granada
● Wojciech Słomczyński, Institute of
Mathematics, Center for
Quantitative Research on Politics,
Jagiellonian University of Cracow
20/03/2017

Democratic Complementarity:
Implementing the Treaty
Provisions on National
Parliaments

Hearing AFCO

(Works hop in the framework of the discussions
on the Implementing report of Pa ulo Rangel “The
i mplementation of the Treaty provisions
concerning national Parliaments” (2016/2149
(INI))

● Olivier Rozenberg, Associate
Professor, Centre d’études
européennes, Sciences Po (Paris)
● Diane Fromage, Assistant
Professor, Faculty of Law,
Maastricht University
● Luís Heleno Terrinha, Guest
Professor, Porto Faculty of Law,
Universidade Católica Portuguesa

20/03/2017

● Peter Wagner (Professor at the
University of Barcelona)
● Daniel Innerarity (Professor at the
University of Basque Country)

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster
The development of a European
“demos”

Workshop (Policy Department)

Date

Experts
● Kalypso Nicolaïdis (Professor of
International Relations, University
of Oxford; Director, Center for
International Studies, DPIR)
● Aidan O’Sullivan (the
Ombudsman’s Head of Cabinet, on
behalf of the European
Ombudsman)

21/03/2017

● Antonio Fernández Tomás,
Professor of Public International
Law, University of Castilla-La
Mancha
● Diego López Garrido, Professor of
Constitutional Law, University of
Castilla-La Mancha FUNDACIÓN
ALTERNATIVAS

02/05/2017

● Ingof Pernice, Research Director on
Global Constitutionalism from the
Humboldt Institute for Internet and
Society, Berlin
● Carlo Casini, former AFCO Chair
and former rapporteur on national
Parliaments
● Ludwik Dorn, former Polish Sejm
Speaker

The Impact and Consequences of
Brexit on ‘Vested’ Rights of EU
Citizens Living in the UK and
British Citizens Living in the EU27
Hearing AFCO
Implementation of the Treaty
provisions concerning National
Parliaments: the way forward

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Hearing AFCO

Date

Experts

20/06/2017

● Sionaidh Douglas-Scott,
Anniversary Chair in Law, Queen
Mary University of London
● Piet Eeckhout, Professor of EU Law,
University College London, Faculty
of Laws
● Christophe Hillion, Professor of
European Law at the University of
Leiden and at the University of
Gothenburg

12/07/2017

● Rainer Wieland and Ulrike
Lunacek, EP Vice-Presidents in
charge of the European political
parties;
● Didier Klethi, Director General DG
Finance European Parliament;

BREXIT: constitutional challenges
and implications

Hearing AFCO
Regulation 1141/2014 on the
statute and funding of European
political parties and foundations

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Hearing AFCO

Date

Experts
● Ilze Juhansone, Deputy Secretary
General of the European
Commission;
● Michael Adam, Director of the
Authority for the European Political
Parties and Foundations

28/09/2017

● Charles de Marcilly, Fondation
Robert Schuman, Head of Brussels
Office
● Anna-Lena Kirch, Program
Coordinator Alfred von Oppenheim
Center for European Policy Studies,
German Council on Foreign
Relations
● Jacques Ziller, Professor of
European Law, University of Pavia,
Department of Political and Social
Sciences

28/09/2017

● Jonathan Tonge, Professor,
University of Liverpool
● Michael Keating, Professor,
University of Aberdeen

21/11/2017

● Luís Miguel Poiares Pessoa
Maduro, Professor, Director of the
EUI School of Transnational
Governance, European University
Institute

Origins and development of subgroups of Member States within
the EU and its impact in the
integration process

Workshop (Policy Department)
The impact and consequences of
Brexit on the devolved
administrations of Scotland,
Wales and Northern Ireland and
on the Overseas Territory of
Gibraltar

Hearing AFCO
The constitutional implications of
the different scenarios for the
future of the Union

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Workshop (Policy Department)

Date

21/11/2017

● Antonio Fernández Tomás,
Professor of Public International
Law, University of Castilla-La
Mancha
● Steve Peers, Professor, University
of Essex

28/11/2017

● David Phinnemore (UK), Professor
of European Politics; Dean of
Education (Queen’s University
Belfast); Visiting Professor (College
of Europe, Bruges)
● Katy Hayward (UK), Reader in
Sociology (Queen’s University
Belfast); Senior Research Fellow
(Senator George J. Mitchell
Institute for Global Peace, Security
and Justice)
● Lars Karlsson (Sweden), President
of KGH Border Services; Former
Director of World Customs
Organization; Deputy Director
General of Swedish Customs
● John Temple Lang (Ireland)
Solicitor; Adjunct Professor in
Trinity College Dublin; Senior
Research Fellow in Oxford

Brexit and the issue of the
jurisdiction over the Withdrawal
Agreement and the future
relationship agreement between
the EU and the UK
Workshop (Policy Department)
The implications of Brexit on the
Irish border

Experts
● Cristina Elías Méndez, Profesora
Titular de Derecho Constitucional,
Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), Facultad de
Derecho
● René Repasi, Scientific Coordinator
of the European Research Centre
for Economic and Financial
Governance (EURO-CEFG) of the
Universities of Leiden, Delft and
Rotterdam

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Date

Experts

Joint Hearing AFCO-PETI

21/02/2018

Revision of the ECI legal
framework: Assessing the
Commission Proposal for a new
Regulation on the European
Citizens’ Initiative (2017/0220
(COD))

(PETI slot)

AFCO experts:
● Imants Breidaks, CEO of citizens’
initiative platform in Latvia,
Manabals.lv
● James Organ, Lecturer in Law at
the School of Law and Social
Justice, University of Liverpool

Hearing AFCO

25/04/2018

Globalisation “trilemma”: how to
reconcile globalisation, democracy
and welfare - lessons for the EU

● Davide Cadeddu, professor of
political theory at the University of
Milan and executive editor of
“Glocalism: Journal of Culture,
Politics and Innovation”
● Susan George, President of the
Transnational Institute in
Amsterdam and Fellow of the Royal
Society of Arts
● Ingolf Pernice, Research Director
on Global Constitutionalism from
the Humboldt Institute for Internet
and Society, Berlin
● Daniel Gros, Director Centre for
European Policy Studies, Brussels

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Workshop (Policy Department)

Date

Experts

24/05/2018

● Federico Fabbrini, Full Professor of
European Law School of Law &
Government and Principal of the
Brexit Institute, Dublin City
University
● Franklin Dehousse, Professor of EU
Law, University of Liège, Former
Judge of the Court of Justice of the
EU
● Michael Dougan, Professor of
European Law and Jean Monnet
Chair in EU Law, University of
Liverpool

04/06/2018
25/06/2018
02/07/2018

Public hearings organised by LIBE in
association with ITRE, AFCO and JURI to
carry out an analysis of the various aspects
of personal data protection

The consequences for the EU of
the future relationship agreement
with the United Kingdom

Hearing LIBE, in association with
ITRE, JURI, AFCO
FACEBOOK/CAMBRIDGE
ANALYTICA CASE

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster
Hearing AFCO

Date

Experts

20/06/2018

● Julian Plottka, Institut für
Europäische Politik e.V., Berlin
● Warren J. Newman, Senior General
Counsel, Constitutional,
Administrative & International Law
Section, Department of Justice of
Canada
● Eleanor Spaventa, Dipartimento di
Studi Giuridici, Università Bocconi

24/09/2018

● René Repasi, Scientific Coordinator
of the European Research Centre
for Economic and Financial
Governance (EURO-CEFG) of the
Universities of Leiden, Delft and
Rotterdam
● Christophe Hillion, Professor of
European Law, University of Oslo
and University of Leiden

Legality and legitimacy in the
European integration process

AD-HOC Hearing AFCO
The withdrawal agreement
between the EU and the UK

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster
Hearing AFCO

Date

Experts

24/09/2018

(i n the framework of two AFCO reports: the
i mplementation report on the Treaty provisions
concerning enhanced cooperation
(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain La massoure)
a nd the own-initiative report on Differentiated
i ntegration (2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal
Dura nd)

Institutional structure and
governance of existing forms of
enhanced cooperation

● H.E. Ambassador Alexander
Kmentt, Austrian Permanent
Representative to the Political and
Security Committee
● Peter Csonka, Head of Unit for
Criminal Law in DG Justice of the
European Commission
● Maria Isabel Martinez del Peral,
Legal Adviser of the European
Commission Legal Service
● Maria Teresa Fabregas Fernandez,
Director for Indirect Taxation and
Tax administration, DG TAXUD of
the European Commission
● Arnout Molenaar, Senior Expert
Defence Policy Matters, Crisis
Management and Planning
Directorate, European External
Action Service
● Michael Simm, Head of Strategy
and Policy Unit at the European
Defence Agency
● Hubert Legal, Legal Adviser to the
European Council and DirectorGeneral of the Council Legal Service
Hearing AFCO
Parliament’s powers of political
control over the Commission after
Lisbon: lessons learnt and the way
forward

10/10/2018

(i n the framework of the AFCO “Implementation
report on the Treaty provisions on Pa rliament’s
powers of political control over the Commission”
(2018/2113(INI)) (Rapporteur: Mercedes Bresso)

● Olivier Costa, Director of the
Department of European Political
and Administrative Studies since
2013 and Professor at the College
of Europe
● Eva-Maria Poptcheva, PhD in
Constitutional Law, EP

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Hearing AFCO

Date

Experts

27/11/2018

● Frank Vandenbroucke, Professor at
the University of Amsterdam
● Francesco Costamagna, Associate
Professor of European Union law
and lecturer in international public
law at the Law Department of
University of Turin
● Esther Lynch, Confederal Secretary,
European Trade Union
Confederation

Constitutional perspective of EU’s
social dimension in the context of
the debate on the future of
Europe

Hearing AFCO
European Youth Hearing (EYE)

27/11/2018

The European Youth Event (EYE) was created by
the European Pa rliament i n 2013, a s a new forum
for di s cussing with young people.
Around 9.000 young people aged between 16 and
30 from a l l over Europe took part in the third
edi tion of the European Youth Event (EYE2018) at
the European Pa rliament i n Strasbourg on 1-2
June. The EYE2018 s erved as a platform for

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Date

Experts
di a logue between young ci tizens a nd European
deci sion makers. As a direct follow-up of the
EYE2018, s elected EYE2018 pa rticipants will
di s cuss with MEPs some of the most relevant
i deas from the EYE a nd get their direct feedback.
European Youth Hearings will take place i n seven
pa rl iamentary committees between October and
November.

Idea Givers:
● Dénes András Nagy
● Kalojan Hoffmeister
● Andrea Ugrinoska
Hearing AFCO

07/03/2019

● Anneli Albi, Professor of Law at
Kent Law School
● Piero Graglia, Associate Professor
on History of the International
Relations at the School of
Political,Economic and Social
Sciences, Milan State University
● Kálmán Pócza, Associate professor
at the Pázmány Péter Catholic
University, Budapest

18/03/2019

● Claire McGing, Maynooth
University
● Marina Costa Lobo, University of
Lisbon
● Juan Rodríguez Teruel, University
of Valencia

Constitutionalism in the European
Union and the constitutional
interaction between the West and
East of Europe

Hearing AFCO
European Parliamentary Elections,
European Parties, European
Voters

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature
Title and poster

Date

Experts
Other speakers
● Mikel Landabaso Alvarez, Director
for Strategy and Corporate
Communication at the European
Commission
● Alexander Kleinig, Head of unit of
Concept & Design in DG COMM of
the European Parliament

Annex 7
 Missions

AFCO – Missions – 8th Legislature
Place

Date

Purpose

Participants

2015
Riga
(Latvia)

18-20
March
2015

Objective: to ha ve a thorough discussion
on the perspectives for the EU future
i ns titutional evolution with different
na ti onal authorities, notably the La tvian
Na ti onal Pa rliament a nd Constitutional
Court, a s well as think tanks, social
pa rtners, ci vil society orga nisations a nd
promi nent Latvian public figures involved
i n EU Affa irs.

• György Schöpflin
(EPP)
• Mercedes Bresso
(S&D)
• Gerolf Annemans
(NI)

Meetings held with:
 Representatives of the EU political
foundations in Latvia
 The Deputy Speaker of Saeima
 The La tvi an Constitutional Court
 Students a nd a cademic staff of the Riga
Gra duate School of Law
 The Pa rl i amentary Sta te Secretary for
EU Affa i rs
 Representatives of La tvian minorities

Berlin
(Germany)

18-19 June
2015

Objective: to hol d meetings with national
i ns titutions playing a l eading role i n the
current European debate.

• Danuta Maria
Hübner (Chair, EPP)

AFCO – Missions – 8th Legislature
Place

Date

Purpose
Meetings held with:
 Members of the Germa n Bundestag,
Commi ttee for Affairs of the European
Uni on
 Meeti ng wi th the German Council of
Forei gn Relations (DGAP)
 Meeti ng wi th Prof. Dr. Ingolf Pernice,
Di rector of the Walter-Hallstein-Institut
 Meeti ng wi th Sti ftung Wissenschaft
und Pol itik
 The Mi ni ster of Sta te for European
Affa i rs
 Meeti ng wi th the Konra d-AdenauerFoundation, the
Fri edrich-EbertFoundation,
the
Hei nrich-BöllFoundation a nd the Rosa-LuxemburgFoundation
 Dr. Ul ri ke Guérot, Di rector of the
European Democracy La b
 The Hea d of the Federal Chancellery
a nd Federal Minister for Special Tasks

Strasbourg

8 July 2015

(France)

and

Annapolis,
Maryland
(United
States of
America)

• Constance LE GRIP
(EPP)
• Elmar Brok (EPP)
• Mercedes Bresso
(S&D)

• Paulo Rangel (EPP)

Issues discussed:
1. The European Union accession to the
European Convention for the protection
of Huma n Rights and fundamental
freedoms

• Mercedes Bresso
(S&D)

3. Exa mples of cases on electoral l aw
i nfri ngements

3-6
November
2015

• Viviane Reding
(EPP)

Meeting with Judges at the European
Court of Human Rights

2. The relationship between the
European Court of Human Rights and the
Cons ti tutional Courts i n the Member
Sta tes? Example of “best practice”?

Washington
D.C.

Participants
• György Schöpflin
(EPP)

Objective: to a cquire direct insight i nto
the US constitutional a nd political
processes, in particular the distribution of
powers between Congress and the White
Hous e, the risk of political gridlock and
the constitutional mechanism ensuring
democratic a ccountability a t all levels of
deci sion-making a nd the a pplication of
the pri nciple of s ubsidiarity. This is would
s erve for the reflection on the future
i ns titutional evolution of the EU, the
need to enhance democratic legitimacy
of the European Governance, the reform
of the EU el ectoral system, the ri ght of
i nquiry of the EP, a nd more i n general on
tra ns parency, ethics, accountability a nd
i ntegrity.
Meetings held with:

• Sylvie Goulard
(ALDE)
• Barbara Spinelli
(GUE/NGL)
• Josep-Maria
Terricabras
(Greens/EFA)
• Danuta Maria
Hübner (Chair, EPP)
• György Schöpflin
(EPP)
• Enrique Guerrero
Salom (S&D)
• Jo Leinen (S&D)
• Josep-Maria
Terricabras
(Greens/EFA)

AFCO – Missions – 8th Legislature
Place

Date

[ad hoc
delegation,
outside the EU]

London
(United
Kingdom)

Purpose
 The Bi partisan Policy Center
 The American Enterprise Institute
 Roundtable a t the George Mason
Uni versity
 The Center for American Progress
 The Government Accountability Office
 The Democra tic Na tional Committee
Pol i tical Director
 US Congress
 The Na ti onal Conference of State
Legi slatures
 The Congressional Research Servi ce
 A former Judge of the Court of Appeals
of Ma ryl a nd
 A Chi ef Judge, Court of Appeals of
Ma ryl a nd
 The Secretary of Sta te of Ma ryland
 Members of the General As sembly of
Ma ryl a nd

16-17
November
2015

Objective: To meet the newly elected
Bri ti sh national authorities, think ta nks,
s oci al partners, civil society organisations
a nd prominent public figures i nvolved in
European affairs to discuss the
pers pectives for a future institutional
evol ution of the Union i n the light of the
pol itical situation i n the country a fter the
el ections and notably what concerns a
pos sible reconsideration of the
rel a tionship of the UK wi th the EU.
Meetings held with:
 The Mi nister for Constitutional Reform
 The Sha dow Secretary of Sta te for
Forei gn and Commonwealth Affairs and
the Sha dow Mi ni ster of Sta te for
Europe
 The Hea d of the Pri me Mi nister’s
Europe Strategy Unit
 The Former l eader of the Scottish
Na ti onal Pa rty
 The UK Pa rl iament
 The Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs
 Representatives of a ca demic/civil
s oci ety on “the pos sible s cenarios for
the future of Britain i n the EU”

Participants
• Gerolf Annemans
(ENF)

• Danuta Maria
Hübner (Chair, EPP)
• György Schöpflin
(EPP)
• David McAllister
(EPP)
• Elmar Brok (EPP)
• Mercedes Bresso
(S&D)
• Jo Leinen (S&D)
• Richard Corbett
(S&D)
• Kazimierz Michał
Ujazdowski (ECR)
• Maite
Pagazaurtundúa Ruiz
(ALDE)
• Martina Anderson
(GUE/NGL)
• Josep-Maria
Terricabras
(Greens/EFA)

AFCO – Missions – 8th Legislature
Place

Date

Purpose

Participants

2016
Luxembourg
EUCJ

17
February
2016

Visit to the European Union
Court of Justice and to the
Chamber of Deputy of
Luxembourg

• Viviane Reding
(EPP)

• Meeting with the President, Mr. Koen
Lenaerts, and a delegation of the
European Union Court of Justice and
with the President, Mr. Marc Angel, and
a delegation of the committee on
Foreign and European Affairs of the
Luxembourg Chamber of Deputy

• György Schöpflin
(EPP)

Issues discussed:
1. Eventual modifications of the
provi sions on the term of office of
members of the Courts in ca se of a Treaty
revi s ion
2. ECJ i nvolvement i n economic
governa nce proceeding
3. Pos s ible infringements proceedings
a ga inst Member States vi olating the
Dubl in-rules
4. ECJ overs ight on fundamental right
vi ol ations
5. Rel ationship ECJ-ECHR on fundamental
ri ghts protection
6. The enlargement of the Court
7. Pos s ible direct contacts between the
court a nd the AFCO committee
8. Rel ationship between the ECJ a nd
na ti onal courts, national parliament

Athens
(Greece)

30 March
to 1 April
2016

• Elmar Brok (EPP)

• Mercedes Bresso
(S&D)
• Sylvia-Yvonne
Kaufmann (S&D)
• Morten
Messerschmidt (ECR)
• Sylvie Goulard
(ALDE)
• Barbara Spinelli
(GUE/NGL)
• Gerolf Annemans
(ENF)

Objective: excha nge of views with
na ti onal institutions on the possible
cons titutional consequences of the
ma nagement of the financial, economic
a nd s ocial cri sis on the one hand a nd of
the refugee crisis on the other hand.

• Danuta Maria
Hübner (Chair, EPP)

Meetings held with:
 The Hel lenic Pa rl iament: the Standing
Commi ttee on Economic Affairs and the
Special Sta nding Commi ttee on
European affairs
 The Deputy Pri me Minister of Greece
 The Al ternative Mi nister for EU Affairs
 The Pres ident of the Council of State
 Representatives of a cademic s ociety

• David Mc Allister
(EPP)

• György Schöpflin
(EPP)

• Ramón Jáuregui
Atondo (S&D)
• Pedro Silva Pereira
(S&D)
• Maite
Pagazaurtundúa Ruiz
(ALDE)

AFCO – Missions – 8th Legislature
Place

Date

Purpose

Participants
• Helmut Scholz
(GUE/NGL)

Budapest and
Bratislava

2-4
November
2016

(Hungary and
Slovakia)

Objective: to ga ther i nformation on the
vi ews of the a uthorities, ci vil s ociety a nd
cons titutional experts of both countries
on the possible constitutional evolution
of the EU, notably i n vi ew of the outcome
of the Bri tish referendum i n June a nd on
the possible constitutional consequences
of the economic, financial, social a nd
refugee crises. The mission will also a llow
the committee to a ssess the perception
i n both Member States of the
i ns titutional difficulties posed by the
rel a tionship between national authorities
a nd European i nstitutions, notably
concerning their respective roles in
fundamental rights i n the Union.
Meetings held with:
 Cons ti tutional law expert
 The Commi ttee on European Affairs
Commi ttee of the Na ti onal Council of
the Sl ovak Republic a nd Committee on
Cons ti tutional a nd Legal Affairs of the
Na ti onal Council of the Slovak Republic
 Mi ni stre dél égué a nd Government
Pl enipotentiary for the
Sl ovak
Pres i dency of the Council of the EU
 The International Visegrad Fund
 The Hunga rian Mi ni ster of State,
res ponsible for EU Affairs
 The Hungarian Mi ni ster of Sta te for
Economic Diplomacy
 The Cha i r of the Commi ttee on
Legi slation a nd Deputy Speaker of the
Hungarian Na tional Assembly
 The Pres idencies of the Committee on
Legi slation a nd the Commi ttee on
European Affa i rs of the Hungarian
Na ti onal Assembly
 Pa rl iamentary Group Lea ders of the
Na ti onal Assembly of Hungary
 Member
of
the
Hungarian
Cons ti tutional Court
 Profes sors, PhD s tudents of Corvinus
Uni versity a nd Hea ds of Hungarian
pol itical thi nk ta nks a nd political
res earch i nstitutes.

• Danuta Maria
Hübner (Chair, EPP)
• György Schöpflin
(EPP)
• Pál Csáky (EPP)
• Ramón Jáuregui
Atondo (S&D)
• Maite
Pagazaurtundúa Ruiz
(ALDE)

2017
Lisbon
(Portugal)

21
February
2017

Objective: i n the context of the
Implementation report on the Treaty
provisions concerning national
Parliaments (2016/2149(INI)), the
Ra pporteur Paulo Rangel wa s a uthorised

Paulo Rangel (EPP)

AFCO – Missions – 8th Legislature
Place

Date

Purpose

Participants

to go on a fa ct-finding mission to Li sbon
i n order to have a political exchange of
vi ews a nd a direct insight on the
pos itioning of some Pa rliaments
concerning the role of national
Pa rl iaments in the overall process of
European integration.

[fact-finding
mission]

Meetings held with:
 The Pres ident of the Portuguese
Pa rl iament
 The Secretary General of the
Portuguese Parliament
 The Committee on European Affairs of
the Portuguese Parliament
 The Secreta ry of Sta te for European
Affa i rs of the Portuguese Government

Copenhagen

22-23 May
2017

(Denmark)
[fact-finding
mission]

Objective: i n the context of the
Implementation report on the Treaty
provisions concerning national
Parliaments (2016/2149(INI)), the
Ra pporteur Paulo Rangel wa s a uthorised
to go on a fa ct-finding mission to
Copenhagen i n order to have a political
excha nge of vi ews a nd a direct insight on
the positioning of some Pa rliaments
concerning the role of national
Pa rl iaments in the overall process of
European integration.

Paulo Rangel (EPP)

Meetings held with:
 Members of di fferent pa rti es i n the
Da nish Pa rliament
 The Hea d of the International
Department
a nd
the
Danish
Pa rl iament’s
Permanent
Representative to the EU
 The Hea d of the Department
res ponsible for EU Coordi nation and
Nordi c Rel ations a t the Mi ni stry of
Forei gn Affairs
 The EU Chi ef Adviser

Belgrade
(Serbia)

22-24 May
2017

Objective: to excha nge vi ews with the
Serbian national l egislative, executive and
judi cial authorities a nd ci vil society
orga nisations (CSOs) on the
cons titutional a nd institutional aspects of
the a ccession process and the possible
i mpact of a ccession negotiations on the
Cons ti tution of Serbia, as well as the
s teps accomplished by Serbia in what
concerns the respect of the fundamental
va l ues of the EU and the rule of law.
Meetings held with:
 Thi nk-Tanks
and Ci vi l
Society
Orga nisations (CSOs)
 CSOs experts in the judicial system
 The Serbian Constitutional Court
 The Supreme Court of Ca ssation:

● György Schöpflin
(EPP)
● Maite
Pagazaurtundúa Ruiz
(ALDE)
● Gerolf Annemans
(ENF)

AFCO – Missions – 8th Legislature
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Participants

 The Mi nister wi thout portfolio
res ponsible for European integration
 The Na tional Assembly of the Republic
of Serbia with:
 – Commi ttee on Cons ti tutional and
Legi slative Issues
 – European Integration Committee
 The Mi nister of Justice

Athens

23-25 May
2017

(Greece)
[fact-finding
mission]

Objective: i n the context of the
Implementation report on the Treaty
provisions concerning national
Parliaments (2016/2149(INI)), the
Ra pporteur Paulo Rangel wa s a uthorised
to go on a fa ct-finding mission to Athens
i n order to have a political exchange of
vi ews a nd a direct insight on the
pos itioning of some Pa rliaments
concerning the role of national
Pa rl iaments in the overall process of
European integration.

• Paulo Rangel (EPP)

Meetings held with:
 The Al ternate Mi ni ster on Foreign
Affa i rs, responsible for European Affairs
 The Hea d of the Di rectorate for
European Affairs i n the Greek National
As s embly
 The Cha i r of European Affairs
Commi ttee and its members

Ottawa and
Québec City
(Canada)
[ad hoc
delegation,
outside the EU]

18-22
September
2017

Objective: to a cquire a direct i nsight into
the Ca nadian constitutional and political
processes, in particular the distribution of
powers between the Ca nadian
Pa rl iament, Provi nces and the Ca nadian
Government. Specific i ssues s uch a s
Tra ns parency, El ectoral La w a nd Political
Pa rti es, as well as the functioning of the
provi nces/territories and the Ca nadian
Government were a mply debated, and
va l uable ideas could be extra cted for the
compl ex a nd s trategic matters that AFCO
i s currently dealing with, such as the
refl ection on the future institutional
evol ution of the EU, the need to enhance
democratic l egitimacy of European
governa nce, the reform of the EU
el ectoral system, the ri ght of i nquiry, a nd
i n general on transparency, ethics,
a ccountability a nd integrity.

• Danuta Maria
Hübner (Chair, EPP)

Meetings held with:
 EU Amba ssador to Ca nada
 The Department of Justice of Ca nada
 The Commi ssioner of Lobbyi ng of
Ca na da
 The Pri vy Counci l Offi ce FederalProvi nci al-Territorial Relations Units
 Students and professors at the Carleton
Uni versity

• Maite
Pagazaurtundúa Ruiz
(ALDE)

• Bernd Kölmel
(Chair of the
Delegation for
relations with
Canada)
• Gyorgy Schöpflin
(EPP)
• Jérome Lavrilleux
(EPP)
• Jo Leinen (S&D)

• Fabio Massimo
Castaldo (EFDD)

AFCO – Missions – 8th Legislature
Place

Date

Purpose
 The Chi ef El ectoral Officer a t Elections
Ca na da,
 Former Members of the Special
Commi ttee on Electoral Reform
 The Sta nding Committee on Access to
Information, Pri vacy a nd Ethics,
 The
Secrétariat
a ux
a ffaires
i ntergouvernementales ca nadiennes
 The Pres ident of the Québec National
As s embly
 The Commi ttee on Ins titutions of the
Na ti onal Assembly a nd members of the
Commi ttee for rel a tions wi th the
European Institutions
 Roundtable at Université Laval
 The As s istant Deputy Mi nister,
Di rection générale des a ffaires
juri diques et l égislatives (Department
of Jus ti ce) a nd wi th the Honourable
As s ociate Chief Justice

Participants
• Gerolf Annemans
(ENF)

2018
Podgorica
(Montenegro)
[mission carried
out jointly with
the
interparliamentary
Delegation to the
EU-Montenegro
Stabilisation and
Association
Parliamentary
Committee]

16-17 July
2018

Objective to excha nge views with EU
a mbassadors, the Montegrin national
l egislative, executive and judicial
representatives a nd ci vil society
orga nisations (CSOs) on the progress
a chi eved as well as outstanding issues in
the a ccession process, in particular the
s teps still to be a ccomplished by
Montenegro i n what concerns the
res pect of the fundamental va lues of the
EU a nd the rule of l aw.
Meetings held with:
 EU Amba ssador and EU Member States
Amba ssadors
 The Spea ker of the Pa rl iament of
Montenegro
 The Deputy Pri me Minister
 The opposition party l eaders
 The Pres ident of Montenegro
 NGOs : Centre for Ci vic Education (CGO),
Centre for Moni toring a nd Research
(CEMI), Huma n Ri ghts Acti on (HRA)
Ins titute Al ternative, Network for the
Affi rma tion of the NGO Sector (MANS),
Womens’ Ri ghts Centre, a property
a cti vist a nd the Co-chairs of the EUMontenegro JCC of the EESC (for the
Montenegrin s i de a representative
from the Cha mber of Commerce of
Montenegro)
 The Montenegrin Pa rl iament i n the
context of the 15th meeting of EUMontenegro SAPC:
 The Pres i dent of the Cons titutional
Court

AFCO
• György Schöpflin
(EPP)
• Cristian Dan Preda
(EPP)

Members of the EUMontenegro
delegation
• Peter
Kouroumbashev
(Head of Delegation,
Second Vice-Chair,
S&D)
• Alojz Peterle (EPP)
• Jozo Radoš (ALDE)
• Thomas Waitz
(Greens/EFA)
• Joëlle Bergeron
(EFDD)

AFCO – Missions – 8th Legislature
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Participants

 Members of the Cons titutional
Commi ttee of the Montenegrin
Pa rl iament

Bern
(Switzerland)

17-19
September
2018

[ad hoc
delegation,
outside the EU]

Objective: to expl ore the functioning of
the ori ginal Swiss model of federalism, to
a na lyse the vertical distribution of
competences between the different
l evels of government, as well as the
hori zontal distribution of powers
between the l egislature and the
executive, and in particular mechanisms
ens uring democratic accountability a t all
l evels of political decision. The committee
a l so aimed to gather direct evidence on
the rol e a nd functioning of the Swiss
mecha nisms of direct democracy
(referendum a nd popular initiative) and
to di s cuss with Swiss authorities the
evol ution of the institutional fra mework
governi ng relations between the EU a nd
Swi tzerland. As the committee
res ponsible for the consent procedure on
the EU-UK wi thdrawal agreement, the
commi ttee a imed a s well to ga ther
evi dence on the i mpact of Brexit on EUSwi ss-UK relations.

• Elmar Brok (EPP)
• Alain Lamassoure
(EPP)
• Maite
Pagazaurtundúa Ruiz
(ALDE)
• Jørn Dohrmann
(Chair of the
Delegation for
relations with
Switzerland and
Norway, ECR)

Meetings held with:
 TheDelegation of the European Union
to Swi tzerland and Li echtenstein
 The Di rectorate for European Affairs
 The
Conference
of
Ca ntonal
Governments:
Benedikt
Würth,
pres ident of CdC
 The Uni versity of Berne
 The Swiss Federal Assembly
 The Cha ncellery of the Ca nton of Berne
 The Federal Chancellor of the Swiss
Confederation
 The Federal Office of Justice

Washington
D.C.
(USA)
[fact-finding
mission]

19-21
September
2018

Objective: In connection with the
implementation report on the Treaty
provisions concerning enhanced
cooperation (2018/2112(INI), the
Ra pporteur Alain Lamassoure wa s
a uthorised to go on a fact-finding mission
to Wa s hington D.C. a s the USA i s a
federal state that demonstrates the
ol dest practice of the flexibility pri nciple,
expressed i n the form of a greements or
compa cts among the s tates. In fact, a
whol e arra y of interstate cooperation
forms exists in the USA manifested in the
form of i nterstate compacts, reciprocity
s ta tutes, uniform l aws, and written
i nterstate administrative agreements for
joi nt a ction. In the context of the
i mplementation report i t was i nteresting
to exa mine and analyse the usefulness of

• Alain Lamassoure
(EPP)
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thes e forms of flexibility i n the EU
context.
Meetings held with:
 The Mul tistate Ta x Commission
 The Worl d Bank
 Thi nk tanks/ organisations dealing with
i nterstate cooperation: Uni form Law
Commi ssion, Na ti onal As s ociation of
Attorney Generals, George Mason
Uni versity
 The Na ti onal Governors As sociation
(NGA)
 The US Supreme Court
 The Congressional Research Servi ce
 The House of Representatives

Vienna
(Austria)

20
September
2018

[fact-finding
mission]

Objective: In the context of the
Implementation report on the legal
provisions and the Joint Statement
ensuring parliamentary scrutiny over
decentralised agencies (2018/2114(INI),
the Ra pporteur György Schöpflin wa s
a uthorised to go on a fact-finding mission
to the Fundamental Rights Agency (FRA)
i n Vi enna in order to s ee how the agency
functi ons i n practice a nd to have a more
s tructured dialogue between AFCO a nd
the FRA ma nagement.

• György Schöpflin
(EPP)

Meetings were held with the Di rector of
FRA, Mr Mi cha el O’Flaherty, a s well as
the Cha ir of the Ma nagement Board, the
Vi ce-Chair of the Scientific Committee
a nd s enior experts on the Rule of Law
a nd the Fundamental Rights Information
Sys tem.

Budapest and
Prague
(Hungary and
Czech
Republic)
[fact-finding
mission]

30-31
October
2018

Objective: In the context of the
Implementation report on the legal
provisions and the Joint Statement
ensuring parliamentary scrutiny over
decentralised agencies (2018/2114(INI),
the Ra pporteur György Schöpflin wa s
a uthorised to go on a fact-finding mission
to the European Union Agency for La w
Enforcement Tra ining (CEPOL) and to the
European GNSS Agency (GSA) i n order to
s ee how these a gencies function on a
da i ly basis.
In both agencies, meetings were held
with the Executive Director, a member of
the Ma nagement Board, members of the
ma nagement teams and experts.

• György Schöpflin
(EPP)

Annex 8
 Studies
Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature
2019
The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary
Chamber?
The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental
principles and values
A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives
The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU
association agreements
Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without
constitutional changes?
2018
The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU
Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK constitutional
order
Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and
the free movement of persons
The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’
cooperation model
The institutional consequences of a ‘hard Brexit’
The impact of the UK withdrawal on the EU integration
The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’
cooperation model
The implementation of enhanced cooperation in the EU
2017
Brexit and the European Union
Referendums on EU Matters
The composition of the European Parliament
The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges
The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland
The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in
the UK
Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national
parliaments
The legisprudential role of national parliaments in the EU
The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and
Gibraltar

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature
The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK and
British citizens living in the EU-27
The role of cities in the EU institutional framework
Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and
the free movement of persons
Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations
UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement
The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union
2016
European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of
Fundamental Rights
Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty
Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law
Making
Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration
Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance
Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and
Monetary Policy
Potential and challenges of e-voting in the European Union
Potential and challenges of e-participation in the European Union
Legal and Political context for setting up an European Identity Document
Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs –
revised study
L’avis 2/13 de la Cour de Justice sur l’Adhésion de l’Union à la CEDH et après ?
What next after Opinion 2/13 of the Court of Justice of the accession of the EU to ECHR?
Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the EU institutional
framework
The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: constitutional, legal and
institutional implications
Brexit Literature Update 12/2016
2015
The Juncker Commission: new institutional and legitimacy set-up
Scrutiny of declarations of financial interests in national legislatures
Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: actors,
processes and transparency. The case of Poland
Better Regulation in the EU and the Netherlands. A comparison of impact assessment
systems.
Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: the
case of the European Union
Transparency, Public Consultation Practiced and Government Accountabilty in US
Rulemaking
The European Council and the Council: new dynamics in EU governance
Quels défis pour le Parlement européen: législation, contrôle, organisation

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature
Looking ahead: pathways of future constitutional evolution of the EU
Trends in differentiation of EU Law and lessons for the future
The Electoral Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy
Candidate selection by the national parties for the European Elections
The ECB’s Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law
(Judgment in case Gauweiler C-62/14)
Institutional and constitutional aspects of special interest representation
European Parliament as a driving force of European constitutionalisation
Electoral rules and electoral participation in the European elections: the ballot format and
structure
Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs
Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty
Party financing and referendum campaigns in EU Member States
United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU: agenda,
priorities and risks
2014
Challenges in constitutional affairs in the new term: Talking stock and looking forward
European citizens’ initiative -first lessons of implementation
Political parties and political foundations at European level. Challenges and opportunities
The European elections: EU legislation, national provisions and participation
Interest representatives’ obligation to register in the transparency register: EU
competences and commitments to fundamental rights
Parliamentary questions in selected legislative chambers

Rules of Procedure of the European Parliament
Table showing the correlation between end of 8th parliamentary term and
beginning of 9th parliamentary term
Old Rules and Annexes mentioned below refer to the Rules and Annexes in force at the end of the 8 th
parliamentary term, whereas New Rules and Annexes refer to the new renumbered version of the Rules of
Procedure in force as of July 2019

Old
Rules
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11a
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

New
Rules
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Old
Rules
30a
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47a
48
49
50
51
52
52a
53
54
55
56
57
58

New
Rules
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Old
Rules
59
59a
60
61
62
63
63a
64
65
66
67
67a
68
69
69a
69b
69c
69d
69e
69f
69g
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78a

New
Rules
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80

Old
Rules
78b
78c
78d
78e
79
80
81
82
83
84
85
86
86a
87
88
89
90
91
92
92a
93
94
94a
95
96
97
98
99
100
101
102

New
Rules
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Old
Rules
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
113a
114
115
116
116a
117
118
118a
119
120
121
122
122a
123
124
125
126
127
128
129
130
130a
130b
131
131a

New
Rules
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Old
Rules
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
149a
150
151
152
153
153a
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
164a

New
Rules
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Old
Rules
165
166
167
168
168a
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
179a
180
180a
181
182
182a
183
184
184a
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

New
Rules
175
176
177
178
179
180
181
182

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Old
Rules
196
197
198
199
200
201
201a
202
203
204
205
205a
206
207
208
209
210
210a
211
212
213
214
214a
215
216
216a
217
218
219
220
221
222
223
223a
224
225

New
Rules
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Old
Rules
226
227
228
228a
229
230
231

Old
Annexes
I
IA
II
III
IV
V
VI
VII

New
Rules
236
237
238
239
240
241

New
Annexes
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

