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Az Európai Unió működése a képviseleti 
demokrácián alapul.

Az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete 
az Európai Parlamentben valósul meg.

A tagállamok képviseletét az Európai Tanácsban az állam-, illetve 
kormányfőjük, a Tanácsban pedig a kormányuk látja el, amelyek 
maguk nemzeti parlamentjüknek vagy polgáraiknak tartoznak 
demokratikus felelősséggel.

Az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek közösen meghatározzák 
az Európai Unión belül a parlamentek 
közötti hatékony és rendszeres együtt-
működés megszervezésének és előmoz-
dításának módját.

…az uniós intézmények 
tájékoztatják őket és 
továbbítják számukra az uniós 
jogszabálytervezeteket, 
 

…biztosítják a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben 
tartását, 

…részt vesznek az értékelési 
mechanizmusokban a 
szabadság, a biztonság és a 
jog érvényesülése területén, 
bevonják őket az Europol 
politikai ellenőrzésébe és az 
Eurojust értékelésébe,

…részt vesznek az uniós 
szerződések felülvizsgálati 
folyamataiban, 

…tájékoztatják őket az 
Unió bővítésére irányuló 
kérelmekről, 

…részt vesznek a nemzeti 
parlamentek közötti és 
az Európai Parlamenttel 
folytatott parlamentközi 
együttműködésben.

Források: Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés.

A nemzeti parlamentek tevékenyen hozzájárulnak 
az Unió jó működéséhez azáltal, hogy...

Egy, az uniós ügyekre szakosodott parlamenti bizott-
ságokból álló konferencia bármilyen olyan észrevételt 
megfogalmazhat, amelyet az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság � gyelmére érdemesnek tart. A 
konferencia előmozdítja továbbá a nemzeti parlamen-
tek és az Európai Parlament közötti információcserét 
és a bevált gyakorlatok cseréjét.
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A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága tanácsadást nyújt a 

politikai szerveknek, képviselőknek és Európai Parlament titkárságának a nemzeti 

parlamentekkel folytatott intézményi együttműködésük és jogalkotási párbeszédük során. 

Támogatást nyújt a parlamentközi tevékenységekben, közreműködik a Szerződés 

parlamentek közötti együttműködésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásában az 

Európai Parlamentben, és biztosítja a szakértelmet a jogalkotási ciklus során és az Európai 

Parlament hatáskörébe tartozó egyéb politikai területeken.  

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága nemzeti parlamentekkel 

kapcsolatos információk tudásközpontjaként működik, és tájékoztatást ad az Európai 

Parlament szolgálatai számára a nemzeti parlamentek bevált gyakorlatairól. Képviseli az 

Európai Parlamentet a parlamentközi együttműködés adminisztratív hálózataiban. Ápolja a 

kapcsolatot a nemzeti parlamenteket Brüsszelben képviselő tisztviselőkkel, és szoros 

kapcsolatot tart fenn azok adminisztrációs egységeivel.  
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Az Európai Parlament nemzeti parlamentekkel folytatott kapcsolattartásért felelős 

alelnökének előszava 

 

Ez a negyedik éves jelentés Európai Parlament és nemzeti parlamentek között a Lisszaboni 

Szerződés alapján fennálló kapcsolat fejleményeiről, amelyet az Európai Parlament Nemzeti 

Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága tett közzé. A legutóbbi, 2013–2014-

es éves jelentésben helyet kapott néhány 2014 eleji esemény is, az európai választások miatt 

pedig nem adtak ki külön jelentést erről az évről. Ez a jelentés visszatekint 2014 többi 

eseményére, áttekinti 2015 összes eseményét, és megvilágítja a parlamentek közötti 

együttműködés aktuális tendenciáit.  

 

A parlamentek közötti együttműködés nem egy légüres térben folyik, hanem az aktuális 

politikai fejlemények formálják azt. Az elmúlt két évben az Európai Unió számos kihívással 

szembesült, és szembesül ma is. A migráció, a gazdasági és pénzügyi válság, a terrorizmus, 

az ifjúsági munkanélküliség, a szomszédságunkban folyó háborúk és zavargások, valamint az 

éghajlatváltozás rámutatott arra, hogy mennyire összefonódtak és egymástól kölcsönösen 

függő helyzetbe kerültek országaink, és mégis néha mennyire nehéz közös válaszokat találni 

ezekre a kihívásokra.  

 

Ezek a kihívások dominálták az elmúlt két év számos parlamentközi vitáját. Az Európai 

Parlament szerint ezek az eszmecserék olyan „kapcsolódási pontok” az európai politikák és a 

nemzeti politika között, amelyek elősegítik azok előnyös kölcsönhatásait. Ahogy az Európai 

Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról szóló, 2014. április 16-i 

állásfoglalásában az Európai Parlament megfogalmazta, „ezen ülések legfőbb célja, hogy 

lehetővé tegyék a nemzeti parlamentek számára, hogy a nemzeti viták során ne veszítsék szem 

elől az európai perspektívát, az Európai Parlament számára pedig az, hogy az európai 

vitákban figyelembe vegye a nemzeti szempontokat”.  

 

2014. évi állásfoglalásában az Európai Parlament kiemelte, hogy a parlamentközi 

együttműködés célja „elősegíteni az információk és bevált gyakorlatok cseréjét a nemzeti 

parlamentek és az Európai Parlament között, hogy ezáltal – hatásköreik sérelme nélkül – 

minden szinten megerősödjön a parlamentek ellenőrzése, hozzájárulása és vizsgálata”, 

„biztosítani a parlamenti hatáskörök tényleges gyakorlását az uniós kérdésekkel 

kapcsolatban”, valamint „elősegíteni egy valódi európai parlamentáris és politikai szemlélet 

érvényesítését”.  
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Ma már ez az együttműködés számos különböző formát ölt, ezek lehetnek: konferenciák és 

ülések, látogatások és videokonferenciák, online hálózatok és adatbázisok. A Nemzeti 

Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága a korábbi évekhez hasonlóan 2014-

ben és 2015-ben is fáradhatatlanul azon dolgozott, hogy a képviselők és az Európai 

Parlament személyzete megfelelő eszközökkel rendelkezzen a nemzeti parlamentekkel 

folytatott együttműködésük javításához. Az Igazgatóság által nyújtott testre szabott 

szolgáltatások az eligazítások és feljegyzések elkészítésétől az ülések és videokonferenciák 

megszervezésén át az információs hálózatok, például az IPEX és az ECPRD fenntartásáig 

vagy olyan új fejlesztésekig terjednek, mint például a „kapcsolattartó bizottságok” 

adatbázisa vagy a nemzeti parlamentek dokumentumainak újraindított „Connect” 

adatbázisa.   

 

Szilárd meggyőződésünk, hogy a parlamentközi együttműködés hozzájárulhat a hidak 

építéséhez és a közös megértés előmozdításához ezekben a viharos időkben, és bízik abban, 

hogy ez a jelentés szemléltetni fogja, hogy mára milyen hatókörűvé és mélységűvé vált ez az 

együttműködés. 
 

 
Ramón Luis Valcárcel Siso 

alelnök 

 

            
Anneli Jäätteenmäki 

alelnök 
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1. Bevezetés 

 

Ez az éves jelentés az Európai Parlament Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás 

Igazgatósága által készített korábbi jelentéseken alapul. Azonosítja az elmúlt két évben a 

parlamentközi együttműködés terén bekövetkezett fő fejleményeket, majd részletesebben 

elemzi az ebben az időszakban bekövetkezett intézményes parlamentközi együttműködést és 

parlamentközi üléseket.  

 

A helyzet ismertetését a korai előrejelzési mechanizmusról, az informális politikai 

párbeszédről és az információcsere és a hálózatépítés eszközeiről szóló fejezetek követik. A 

mellékletek részletes statisztikai információkat mutatnak be. 

 

A korábbi éves jelentések, valamint az aktuális hírek, publikációk és statisztikák elérhetők az 

Európai Parlament Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságának 

weboldalán: www.europarl.europa.eu/relnatparl.  

 

 

2. A parlamentközi együttműködést érintő főbb fejlemények és tendenciák 

 

2.1. Az európai választások, az új Európai Parlament és az új Bizottság 

 

2014-ben az Európai Unió politikai eseményeit az európai parlamenti választások, 

novemberben pedig az új Európai Bizottság megérkezése alakította. Az első alkalommal 

fordult elő, hogy mindkét esemény a „csúcsjelöltek” eljárása keretében folyt, ahol a 

választásokon kampányoló képviselőcsoportok jelölteket állítottak az Európai Bizottság 

elnöki tisztségére.  

Az Európai Parlament számára a választások arra is lehetőséget kínáltak, hogy felmérje a 

jelenlegi helyzetet, és továbbfejlessze kapcsolatait a nemzeti parlamentekkel. Az Európai 

Bizottság részéről az új elnök, Jean-Claude Juncker kiemelte, hogy az Európai Parlamenthez 

fűződő kapcsolata a demokratikus legitimációjának forrása, és bejelentette azt a szándékát, 

hogy új partnerséget kovácsol a nemzeti parlamentekkel.  

 

Ahogy 2009-ben is, az Európai Parlament arra használta fel a jogalkotási ciklus végét, hogy 

áttekintse a parlamentközi együttműködést, és javaslatot tegyen annak továbbfejlesztésére. 

Az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának elnöke, Carlo Casini által készített 

jelentés alapján az Európai Parlament 2014. április 16-én jelentést fogadott el az Európai 

Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról (2013/2185(INI)). Ebben az 

állásfoglalásban az Európai Parlament üdvözölte, hogy intézkedések történetek a Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépése óta a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti 

együttműködés fokozására.  

 

Az állásfoglalás számos javaslatot tett ennek a párbeszédnek az elmélyítésére. Ilyen például  

konkrét jogalkotási kérdésekben az előadók szintjén megvalósuló együttműködés 

elmélyítése, illetve az Unión belüli parlamentközi együttműködés keretében rendszeresen 

megtartott, tematikusan felépített és hatékony ülések a politikai csoportok és az európai 

politikai pártok részvételével. Az Európai Parlament hangsúlyozta azt is, hogy a 

parlamentközi együttműködésnek mindenkor arra kell irányulnia, hogy megfelelő módon „a 

megfelelő embereket tömörítse a megfelelő időben a megfelelő téma körül”, hogy ezáltal a 

meghozott döntés az adott felelősségi körön belül a tényleges párbeszéd és a valódi vita 

hozzáadott értékével is gazdagodjon, és úgy vélte, hogy az  Európai Ügyekkel Foglalkozó 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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Bizottságok Konferenciájának (COSAC) továbbra is a vélemények, az információk és a 

parlamenti vizsgálat gyakorlati vonatkozásaival kapcsolatos bevált gyakorlatok rendszeres 

cseréjének fórumául kell szolgálnia. 

 

A választási időszak alatt az Európai Parlament biztosította a folyamatos párbeszédet a 

nemzeti parlamentekkel, és aktívan részt vett az uniós tagállamok parlamentjei által 

szervezett intézményes parlamentközi üléseken, például az Európai Uniós Parlamentek 

Elnökeinek Konferenciáján, amelyet 2014 áprilisában rendeztek meg Vilniusban, illetve a 

COSAC 2014 júniusában Athénban megtartott plenáris ülésén.  

 

Annak ellenére, hogy a választási időszakban természetes módon csökkent az Európai 

Parlament bizottságai által szervezett parlamentközi ülések száma, a választások után a 

nagyszámú új képviselő megérkezése, a bizottságok létrehozása, európai szinten pedig a 

zsúfolt politikai program új lendületet adott a parlamentközi tevékenységeknek az Európai 

Parlamentben. 2015-ben a bizottságok több vitát szerveztek a nemzeti parlamentekkel, mint a 

legtöbb korábbi évben, ideértve az olyan tevékenységeket is, mint küldöttségi látogatások 

vagy a videokonferenciák. Ezeket a fejleményeket a parlamentközi ülésekről szóló 4. fejezet 

ismerteti részletesebben. A részletes statisztikák a mellékletben érhetők el.  

 

Az új Európai Bizottság programjában kiemelt helyet kapott az Európai Parlamenttel 

létrehozandó „különleges partnerség”, ahogy a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatok 

is. A 2014-es választások után a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker által a 

biztosjelöltekhez intézett „megbízólevelekben” az elnök rámutatott arra, hogy „a Bizottság 

Európai Parlamenthez fűződő kapcsolata a demokratikus legitimációnk forrása”. A nemzeti 

parlamentekkel kapcsolatban Juncker elnök kiemelte azt a kívánságát, hogy „minden biztos 

kötelezze el magát a nemzeti parlamentekkel létrehozandó új partnerség mellett”.  

 

A Bizottság a 2015. október 27-én elfogadott 2016. évi munkaprogramjában tekintette át ezt 

a kötelezettségvállalást, amelyben megállapította, hogy az „elmúlt évben intenzívebbé tettük 

a Bizottság és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést és párbeszédet, egyfelől a 

parlamenti bizottságokkal folytatott találkozók és véleménycserék terén, másfelől a 

javaslattervezetekkel kapcsolatos politikai párbeszéd iránti újbóli elkötelezettség révén”, és 

bejelentett azt a szándékát, hogy 2016-ban további lépéseket kíván tenni ebbe az irányba, 

„hogy a nemzeti parlamentek határozottan képviselhessék magukat az európai 

döntéshozatalban”.  

 

2.2. Parlamentközi együttműködés a gazdasági kormányzás terén 

 

Az elmúlt két évben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek tovább erősítették a 

párbeszédet a gazdasági kormányzás terén. Az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2015. 

áprilisi Konferenciáján elfogadott következtetések alapján az európai unióbeli stabilitásról, 

valamint gazdasági koordinációról és kormányzásról tartott parlamentközi konferencia 

Luxemburgban, 2015. november 10-én elfogadta eljárási szabályzatát. Ez az eljárási 

kérdésekről létrejött megállapodás hivatott biztosítani, hogy a konferencia teljes egészében 

az előttünk álló politikai kihívások érdemi részére tudjon összpontosítani. 

 

Miközben a demokratikus legitimáció és az elszámoltathatóság alapelveit azon a szinten kell 

garantálni, ahol a döntéseket meghozzák és végrehajtják, az Európai Parlament már régóta azt 

a nézetet vallja, hogy a parlamentközi együttműködésnek fontos kiegészítő szerepet kell 

játszania a gazdasági kormányzás terén az ötletek és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében. 
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Ebben az összefüggésben érdemes részletesebben visszatekinteni ezen együttműködés 

kialakulására, még ha ez korábbi időkre nyúlik is vissza, mint e publikáció beszámolási 

időszaka.  

Háttér 

2011 márciusában, a gazdasági és pénzügyi válság nyomán az Európai Parlament Gazdasági 

és Monetáris Bizottsága ülést szervezett a nemzeti parlamentek képviselőivel, hogy 

megvitassák az európai szemeszterrel, az EU abban az időben elindított éves 

gazdaságpolitikai irányítási és felügyeleti ciklusával kapcsolatos első tapasztalataikat. A 

Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Költségvetési 

Bizottság kezdeményezésére az Európai Parlament 2012 februárjában parlamentközi 

eseményt szervezett a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről. 2013 

januárjában továbbfejlesztették az ülést, átnevezték európai parlamenti hétté, és azóta is 

minden év elején megszervezik.  

 

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 

szerződés (a „költségvetési paktum”) 13. cikke előírta „az Európai Parlament megfelelő 

bizottságainak képviselőiből és a nemzeti parlamentek megfelelő bizottságainak 

képviselőiből álló konferencia” megszervezését „a költségvetési politikák és az e szerződés 

hatálya alá tartozó egyéb kérdések megvitatása céljából”. Az Európai Uniós Parlamentek 

Elnökeinek 2013 áprilisában, Nicosiában megszervezett Konferenciáján megállapodást értek 

el a szerződés e cikkében foglalt rendelkezések végrehajtásáról. Ezt követően a költségvetési 

paktum 13. cikkében említett parlamentközi konferencia első alkalommal 2013. október 16–

17-én ült össze Vilniusban, Litvánia Parlamentjének szervezésében. 

 

2014 fontos fejleményei 

A második 13. cikk szerinti konferenciát az Európai Parlament és Görögország Parlamentje 

társszervezésében rendezték meg Brüsszelben. A konferenciát „európai parlamenti hét” cím 

alatt összekapcsolták az európai szemeszter parlamentközi eseményével, amelyet az Európai 

Parlament szervezett meg. 2014. január 20. és 22. között az európai parlamenti hét keretében 

a nemzeti parlamentek mintegy 140 képviselője, 60 európai parlamenti képviselő és a 

nemzeti parlamentek mintegy 100 tisztviselője ülésezett.  

 

Az elnökök között ott volt az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz, Görögország 

Parlamentjének elnöke, Vangelis Meimarakis, az Európai Bizottság elnöke, José Manuel 

Barroso, az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy és a német Bundestag elnöke, 

Norbert Lammert. A megvitatandó témák között szerepelt az Európán belüli makrogazdasági 

egyensúlyhiány és az európai növekedést és munkahelyteremtést előmozdító gazdasági 

kiigazítási program demokratikus legitimációja, valamint a gazdasági és monetáris unión 

belüli megerősített költségvetési felügyelet. 

 

A harmadik konferenciát Olaszország Parlamentje szervezte meg 2014. szeptember 29. és 30. 

között Rómában. Az Európai Parlament küldöttsége 14 képviselőből állt, társelnökei pedig 

Olli Rehn alelnök és Roberto Gualtieri, a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke voltak. A 

vita során a befektetések növekedést ösztönző szerepére, az EU gazdasági és pénzügyi 

kormányzásának eszközeire, a bankunióra és az európai adópolitikák összehangolására 

összpontosítottak, külön hangsúlyt helyezve a digitális gazdaságra. Az esemény záró ülését 

arra szánták, hogy megvitassák a konferencia javasolt eljárási szabályzatát.  
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2015 fontos fejleményei 

Az 2015-ös európai parlamenti hetet 2015. február 3–4-én tartották meg az Európai 

Parlamentben, Brüsszelben. Az eseményen mintegy 70 európai parlamenti képviselő és az 

uniós nemzeti parlamentek mintegy 110 képviselője vett részt, hogy gazdasági, költségvetési 

és szociális kérdéseket vitassanak meg. 

Az európai parlamenti hét keretében két eseményre került sor. Az első esemény az európai 

szemeszter 2014-es és 2015-ös ciklusaival foglalkozó parlamentközi ülés volt, amelyre az 

éves növekedési jelentésen alapuló, a következő szemeszteri ciklussal kapcsolatos 

prioritásokra vonatkozó európai parlamenti jelentések előkészítésével összefüggésben került 

sor. A rendezvény célja azt volt, hogy erősítse az uniós döntéshozatali folyamat demokratikus 

dimenzióját, valamint a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti 

együttműködést annak érdekében, hogy a szemeszteri ciklus keretében ellenőrizze a 

végrehajtó hatalom intézkedéseit nemzeti és európai szinten.  

 

A második esemény a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés 13. cikke alapján tartandó parlamentközi konferencia volt. A 

konferencia társszervezői és társelnökei Lettország Parlamentje és az Európai Parlament 

voltak. E rendezvény célja a költségvetési paktum 13. cikkének hatálya alá tartozó kérdések 

megvitatása volt, külön hangsúlyt helyezve az Európai Unió új infrastrukturális tervére, a 

költségvetési paktum végrehajtását szolgáló bevált gyakorlatokra és a gazdasági és monetáris 

unió szociális dimenziójára.  

 

A 2015-ös európai parlamenti héten felszólalt az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz, 

Lettország Parlamentjének elnöke, Ināra Mūrniece, az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude 

Juncker, valamint a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos, 

Pierre Moscovici. 

 

A 13. cikk szerinti konferencia őszi ülését Luxemburg Képviselőháza szervezte meg 

november 9–10-én Luxemburgban. Az Európai Parlament küldöttsége 12 képviselőből állt, 

vezetését pedig Roberto Gualtieri, a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke látta el. A viták 

előterében a GMU szociális dimenziója, a parlamenti felügyelet, a tisztességes adóverseny és 

a gazdasági növekedés állt. A vezérszónokok között ott volt Luxemburg Képviselőházának 

elnöke, Mars Di Bartolomeo, Luxemburg miniszterelnöke, Xavier Bettel, valamint Alain 

Lamassoure európai parlamenti képviselő és Roberto Gualtieri.  

 

Hosszú tárgyalások után az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciája által 2015 

áprilisában Rómában elfogadott elvek alapján a parlamentközi konferencia Luxemburgban 

elfogadta az eljárási szabályzatot is. Az eljárási szabályzat megállapítja, hogy a „konferencia 

neve a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 

szerződés 13. cikke alapján »az európai unióbeli stabilitásról, valamint gazdasági 

koordinációról és kormányzásról tartott parlamentközi konferencia«”. 

 

Az eljárási szabályzat értelmében a parlamentközi konferencia „a szerződés rendelkezéseinek 

végrehajtása során megteremti a vita, valamint az információk és bevált gyakorlatok 

cseréjének keretét annak érdekében, hogy megerősítse az együttműködést a nemzeti 

parlamentek és az Európai Parlament között, és – figyelembe véve a szociális dimenziót, 

továbbá az uniós parlamentek hatásköreinek sérelme nélkül – hozzájáruljon a demokratikus 

elszámoltathatósághoz a gazdasági kormányzás és a költségvetési politika terén az EU-ban, 

különösen a gazdasági és monetáris unióban”.  

 



- 11 - 

Az eljárási szabályzat azt is előírja, hogy a parlamentközi konferencia „az európai szemeszter 

ciklusával összehangolva évente legalább kétszer ülésezik. A konferenciát az év első 

szemeszterében Brüsszelben tartják meg, társszervezői és társelnökei pedig az elnökség 

parlamentje és az Európai Parlament. Az év második szemeszterében a konferenciát az uniós 

elnökséget betöltő tagállamban tartják meg, elnökletét pedig az elnökség parlamentje látja 

el.”  

 

Az eljárási szabályzatot konszenzusos döntéssel lehet módosítani, és annak „összhangban 

kell lennie az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciája által meghatározott 

kerettel.” A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament elnökei által 2008-ban, 

Lisszabonban a parlamentközi együttműködésről elfogadott iránymutatások szerint az 

Elnökök Konferenciája „felügyeli a parlamentközi uniós tevékenységek összehangolását”. 

Ezért különösen fontos volt, hogy az Európai Parlament egy külön hivatkozást illesztett be az 

eljárási szabályzatba az Elnökök Konferenciája által meghatározott keretről. 

 

Ez az eljárási kérdésekről létrejött megállapodás hivatott biztosítani, hogy a konferencia teljes 

egészében az előttünk álló politikai kihívások érdemi részére tudjon összpontosítani. Ezt 

bizonyították azok a tematikus viták, amelyeket az első parlamentközi konferencia alatt az 

eljárási szabályzat hatálybalépése után szerveztek meg.  2016. február 17-én Hollandia 

Parlamentje és az Európai Parlament meghívta a nemzeti parlamenteket az európai unióbeli 

stabilitásról, valamint gazdasági koordinációról és kormányzásról tartott parlamentközi 

konferenciára. 2016. február 16-án az Európai Parlament meghívta a nemzeti parlamenteket 

az európai szemeszter 2015–2016-os ciklusáról rendezett parlamentközi ülésre is. Mindkét 

eseményre a 2016-os európai parlamenti hét keretében került sor, amelyeken 45 európai 

parlamenti képviselő, a nemzeti parlamentek 130 képviselője és 120 kísérő tisztviselő vett 

részt. 

 

A gazdaságról és az ahhoz kapcsolódó kérdésekről szóló parlamentközi párbeszéd az európai 

parlamenti héten és a parlamentközi konferencián kívül is folytatódott. Az Európai Parlament 

bizottságai az elmúlt két évben folytatták azt a gyakorlatot, hogy célzott vitákat tartanak a 

nemzeti parlamentekből érkező partnereikkel. A Gazdasági és Monetáris Bizottság 2014 és 

2015 szeptemberében rendezte meg éves eszmecseréjét a nemzeti parlamentekkel, hogy 

megvitassa velük az európai szemeszterről szóló jelentéstervezetét. 2015 júniusában a 

feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb 

intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE) is meghívta a nemzeti parlamenteket az 

„Agresszív adótervezés és demokratikus ellenőrzés: a parlamentek szerepe” témában tartott 

eszmecserére.  

 

2.3. Parlamentközi együttműködés a kül- és biztonságpolitika terén 

 

A közös kül- és biztonságpolitikával és közös biztonság- és védelempolitikával foglalkozó 

parlamentközi konferencia (IPC CFSP/CSDP) az EU kül-, biztonság- és védelempolitikájáról 

folyó vita parlamentközi platformja. A konferenciát az Európai Parlamenttel szorosan 

együttműködve évente kétszer szervezi meg a Tanács soros elnökségét ellátó uniós tagállam 

parlamentje, és mintegy 100 parlamenti képviselő vesz részt rajta az Unióból. Emellett az 

Európai Parlament Külügyi Bizottsága gyakran meghívja a nemzeti parlamenteket brüsszeli 

üléseire, kiegészítve ezzel a parlamentközi párbeszédet ezen a létfontosságú politikai 

területen. 
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2014-ben a KKBP-vel és KBVP-vel foglalkozó negyedik és ötödik parlamentközi 

konferenciát Athénban (április 3–4.) és Rómában (november 5–7.) szervezték meg. 2015-ben 

a hatodik és hetedik parlamentközi konferenciára Rigában (március 4–6.) és Luxemburgban 

(szeptember 5–6.) került sor. Ezeken az üléseken az Európai Parlament küldöttségének 

elnökletét Elmar Brok, a Külügyi Bizottság elnöke látta el. 

 

2014 fontos fejleményei 

Athénban a viták homlokterében a keleti partnerség állt, ahol külön hangsúlyt helyeztek az 

ukrajnai válságra, a déli szomszédságra (Szíria, Egyiptom és a Közel-Kelet), valamint a 

2013-as Európai Tanács védelemmel kapcsolatos következtetéseinek nyomon követésére, 

különös tekintettel a tengeri vonatkozásokra és a parlamentek által a fegyveres erők KBVP 

keretében történő bevetésével kapcsolatban betöltött szerepre. Három munkaértekezletet 

szerveztek „Az EU tengerbiztonsági stratégiája, az KBVP tengeri dimenziója”, „Közel-keleti 

fejlemények” és „A katonai erők bevetése a KBVP keretében, parlamenti döntéshozatali 

eljárások és gyakorlatok” témájában. 

 

A Rómában megrendezett ötödik konferencia volt az első a 2014-es európai választások után, 

és részt vett rajta az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke 

(főképviselő/alelnök), Federica Mogherini is. A fő megvitatandó kérdések között szerepelt 

Ukrajna, Szíria és Irak, a Közel-Kelet, Líbia, az uniós harccsoportok, az EU–Afrika 

kapcsolatok és a Nyugat-Balkán. Ezt követte három speciális munkaértekezlet „Az uniós 

harccsoportok jövője”, az „EU–Afrika kapcsolatok” és a „Regionális stabilitás és bővítés a 

Nyugat-Balkánon” témában.  

 

Rómában a parlamentközi konferencia lezárta azt a felülvizsgálatot, amelyet az Európai 

Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciája által hozott döntésekkel és a 2012-ben tartott 

első parlamentközi konferencia következtetéseivel összhangban indítottak el. Azt a döntést 

hozták, hogy a parlamentközi konferenciát továbbra is a jelenlegi eljárási szabályzat 

keretében kell megszervezni, és a hangsúlyt a parlamentközi konferencia lefolytatásával 

kapcsolatos bevált gyakorlatok javítására kell helyezni. Elfogadták a bevált gyakorlatokról 

szóló dokumentumot, amely további iránymutatást adott az eljárási szabályzat végrehajtására, 

emellett pedig megerősítette, hogy az Európai Parlament kulcsszerepet tölt be a 

parlamentközi konferenciában. A 2015 áprilisában tartott római ülésén az Európai Uniós 

Parlamentek Elnökeinek Konferenciája üdvözölte a felülvizsgálat lezárását. 

 

2015 fontos fejleményei 

A rigai ülésen a parlamentközi konferencia fő megvitatott témái a nemzetközi terrorizmus és 

a radikalizálódás elleni küzdelem, az ukrajnai helyzet, az európai szomszédságpolitika (keleti 

partnerség/rigai csúcstalálkozó és a déli szomszédság/földközi-tengeri térség és a Közel-

Kelet), valamint a KBVP, különösen az Európai Tanács 2015. április védelemmel 

kapcsolatos ülése voltak. Négy speciális munkaértekezletet tartottak, amelyek témái „A rigai 

csúcstalálkozó – A keleti partnerség újradefiniálása”, „A Földközi-tenger déli medencéjében 

és a Közel-Keleten megjelenő instabilitásra és fenyegetésekre adott európai válasz”, „Hibrid 

háború – Új biztonsági kihívás Európa előtt”, valamint „Kihívások és megoldások az uniós 

harccsoportok bevetése előtt” voltak. 

 

A 2015. szeptemberi luxemburgi konferencián folyó vitákat a migráció kérdése, az európai 

szomszédságban kialakult helyzet, az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata, az EU 

biztonsági stratégiája, a védelem és az éghajlatváltozás biztonságra gyakorolt hatása uralta. 

Az európai szomszédságpolitikáról, valamint a KKBP/KBVP prioritásairól és stratégiáiról 
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szóló első plenáris ülés elsődleges témái a migráció és az Európa szomszédságában a 

közelmúltban bekövetkezett fejlemények voltak. A vita érintette a KKBP/KBVP egyéb 

kérdéseit is, ideértve a kül- és biztonságpolitikára vonatkozó új globális stratégiát, 

amelyekkel kapcsolatban a főképviselő/alelnök kiemelte, hogy üdvözölné a nemzeti 

parlamentek és az Európai Parlament hozzászólásait is. A második plenáris ülés az 

éghajlatváltozás biztonsági összefüggéseivel foglalkozott. Egymással párhuzamosan három 

speciális munkaértekezletet tartottak, amelyek a migrációs áramlások funkcionálisabb 

kezelésére, a polgári KBVP-missziók megerősítésére és az Európai Tanács biztonságra 

vonatkozó 2015. júniusi következtetései végrehajtásának nyomon követésére 

összpontosítottak. 

 

A főképviselő/alelnök felhívását követően, hogy az érdekeltek nyújtsák be az EU új globális 

stratégiájával kapcsolatos elképzeléseiket és javaslataikat, a konferencia után a luxemburgi 

Képviselőház parlamentközi konferencián részt vevő küldöttségének vezetője minden 

nemzeti parlamentnek levelet írt, és felkérte őket a hozzászólásra. Luxemburg Képviselőháza 

összegyűjtötte ezeket a hozzászólásokat, és 2015 decemberében továbbította a 

főképviselő/alelnöknek. 

 

A parlamentközi konferencia ülésein túlmenően az Európai Parlament Külügyi Bizottsága 

rendszeresen meghívja partnereit a nemzeti parlamentekből Brüsszelbe. 2014 decemberében 

parlamentközi bizottsági ülést szervezett „Az EU külső fellépésének menetrendje – Nyugat-

Balkán” címmel. A 2015. májusi ülés kiemelten foglalkozott „Az európai 

szomszédságpolitika felülvizsgálata – Kitekintés az Európai Tanács védelemmel foglalkozó 

2015. júniusi ülésére” témával, 2015 novemberében pedig a nemzeti parlamentek és az 

Európai Parlament képviselői megvitatták a „Kliens háborúk a MENA térségben és a 

védelemmel foglalkozó júniusi Európai Tanács nyomon követése, az EU kül- és 

biztonságpolitikai globális stratégiáját is beleértve” témát. 

 

2.4. A nemzeti parlamentek európai összefüggésben 

 

Az elmúlt években a nemzeti parlamentek különböző javaslatokat tettek arra vonatkozóan, 

hogy javítsák a jelenlegi előjogaik gyakorlásának módját, és vitát kezdeményeztek egy olyan 

új eszköz létrehozásáról, amelynek célja a nemzeti parlamentek bevonása az uniós 

döntéshozatalba. Az Európai Parlament is javaslatot tett az uniós jog végrehajtása terén 

folytatandó együttműködésre.  

 

Az ezen a területen aktívabb képviselőházak, nevezetesen Dánia Parlamentje, Hollandia 

Képviselőháza és az Egyesült Királyság Lordok Háza konkrét javaslatokat tettek. E 

javaslatok között volt a szubszidiaritási vizsgálat hatékonyabb alkalmazása a „sárga lapos” 

eljárás javításával (többek között azzal, hogy 8 hétről 12 hétre terjesztik ki az időszakot, és 

kiegészítik az eljárást az arányosság vizsgálatával), továbbá az úgynevezett „zöld lapos” 

eljárás kialakításával, amely lehetővé tenné, hogy a nemzeti parlamentek javaslatokat 

fűzzenek a jogalkotási kezdeményezésekhez; azzal is javítanák ezeket a vizsgálatokat, hogy 

biztosítják a nemzeti parlamentek szerepét a Bizottság éves munkaprogramjával 

kapcsolatban.  

 

Ezeket a javaslatokat először a munkacsoportok informális klasztereiben vitatták meg, 

amelynek keretében a kezdeményezők más nemzeti parlamenteket is felkértek arra, hogy 

vizsgálják meg a lehetséges fejleményeket. A COSAC lett és luxemburgi elnöksége 

kedvezően reagált arra a felkérésre, hogy foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel a COSAC 
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féléves jelentéseiben, és szervezzenek alapos eszmecserét az ügyben a COSAC ülésein (lásd 

a 3.1. fejezetet). 

 

Ezeken a maguk a nemzeti parlamentek által indított kezdeményezéseken túl az Egyesült 

Királyság miniszterelnöke, David Cameron 2015 novemberében levelet intézett az Európai 

Tanács elnökéhez, Donald Tuskhoz, felvázolva azokat a területeket, ahol reformokat kíván 

elérni. Ebben a levélben az Egyesült Királyság miniszterelnöke „egy olyan új szabályozást” 

javasolt, „ahol a nemzeti parlamentek csoportjai – együttesen eljárva – megállíthatják a nem 

kívánt jogalkotási javaslatokat”; ezt a szabályozást nevezik gyakran „piros lapos” eljárásnak. 

2016. február 18–19-i ülésén az Európai Tanács szabálycsomagot fogadott el, amely többek 

között egy mechanizmust írt elő azokra az esetekre, amikor „a nemzeti parlamentek szavazati 

jogaiból összesen 55 %-nál nagyobb arányt képviselnek az olyan indokolt vélemények, 

amelyek szerint valamely uniós jogalkotási aktus-tervezet nem felel meg a szubszidiaritás 

elvének, és ezeket a véleményeket a tervezet továbbításától számított 12 héten belül 

megküldik”. Ezek a szabályok azon a napon lépnek hatályba, „amikor az Egyesült Királyság 

kormánya arról tájékoztatja a Tanács főtitkárát, hogy az Egyesült Királyság úgy határozott, 

hogy továbbra is az Európai Unió tagja kíván maradni.”  

 

A jelenlegi szerződéses keret és intézményi egyensúly fontossága 

Az Európai Parlament szempontjából a parlamentközi együttműködés hozzájárulhat az 

információk produktív cseréjéhez, a kérdések közös vizsgálatához, a kölcsönösen előnyös 

párbeszédhez és az uniós jogszabályok nemzeti jogba való zökkenőmentesebb átültetéséhez. 

Az Európai Parlament kifejtette, hogy kész megvizsgálni a Lisszaboni Szerződés 1. és 2. 

jegyzőkönyvének végrehajtására jelenleg hatályban lévő szabályok továbbfejlesztésének 

lehetőségeit, továbbá megerősíteni a nemzeti parlamentek és az európai intézmények közötti 

párbeszédet, amennyiben erre a Szerződés jelenlegi rendelkezéseinek és az uniós szinten 

fennálló általános intézményi egyensúly keretében kerül sor. 

 

Az Európai Parlament javaslata az uniós jog végrehajtása terén folytatandó 

együttműködésről 

Azzal a céllal, hogy jobban bevonja a nemzeti parlamenteket az uniós jogszabályok 

ellenőrzéséről és értékeléséről folytatott vitába, az Európai Parlament arra törekedett, hogy az 

együttműködés új formáját dolgozza ki. Reményei szerint közös munkával sikerül elérni, 

hogy tájékozottabban értékeljék, hogy egy uniós jogszabályt a gyakorlatban megfelelően 

hajtottak-e végre, és hogy az uniós jogszabály európai és nemzeti szinten is mennyire éri el a 

polgárok számára kívánatos eredményt. 2014 júniusában az Európai Parlament elnöke levelet 

írt a nemzeti parlamentek elnökeinek, és egyeztetett velük azoknak a meglévő uniós 

jogszabályoknak a módosítására irányuló javaslatokról, amely szerepelnek Európai Bizottság 

2014. évi munkaprogramjában. Az első levelet az Európai Parlament főtitkárának 2015. 

márciusi és decemberi levele követte, amelyek az Európai Bizottság 2015. és 2016. évi 

munkaprogramját érintették.  

 

Az e keretelvek szerint nyújtott tájékoztatásnak hozzá kell járulnia a „végrehajtás 

értékelésének” előkészítéséhez, amelyet az Európai Parlament bizottságához nyújtanak be a 

szóban forgó új jogalkotási javaslat vizsgálata előtt. Utalnak a nemzeti parlamentektől az 

uniós jog végrehajtásával, alkalmazásával vagy hatékonyságával kapcsolatban érkező egyéb 

információkra is, amelyek segíthetnek az Európai Parlamentnek abban, hogy részletesebb 

„európai végrehajtási értékelést” készítsenek. Az Európai Parlament képviselői és bizottságai 

számára készített eligazításokat a nemzeti parlamentek és a nyilvánosság számára is 

elérhetővé teszik az Európai Parlament weboldalán. 
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Az Európai Parlament tudatában van a nemzeti alkotmányos berendezkedések közötti 

különbségeknek és annak, hogy nem minden nemzeti parlament végez ellenőrzési és 

értékelési tevékenységet, de továbbra is meggyőződése, hogy az uniós jog végrehajtásával és 

eredményességével kapcsolatos információk megosztása felbecsülhetetlen támogatást nyújt 

annak eldöntéséhez, hogy miként lehet javítani az uniós jogalkotást. Éppen ezért az Európai 

Parlament egy informális keret létrehozását tervezi, amely lehetővé teszi az 

információmegosztás különböző módjait, például kétoldalú kapcsolatokon és szakmai 

látogatásokon keresztül. 

 

Ez a kezdeményezés rendkívül világos módja a parlamentek és közigazgatási egységek 

közötti együttműködés további javításának, célja pedig a kommunikációs csatornák 

megerősítése. Az ötletet az uniós parlamentek főtitkárainak 2015. márciusi római ülésen 

történő bemutatásakor az érintettek üdvözölték. A COSAC is üdvözölte ezt az új elképzelést 

a 2015. júniusi rigai ülésén elfogadott LIII. észrevételében, és tudomásul vette, hogy „a 

parlamentek széles körben hajlandóságukat fejezték ki az iránt, hogy az uniós jogszabályok 

átültetésének, végrehajtásának és érvényesítésének parlamenti ellenőrzésével kapcsolatban 

megosszák az Európai Parlamenttel legjobb gyakorlataikat és elképzeléseiket, ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy néhány nemzeti parlament álláspontja szerint az ilyen ellenőrzés a 

végrehajtó hatalom és/vagy az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik”. A COSAC kiemelte 

azt is, hogy a nemzeti parlamentek hajlandóak megerősíteni az Európai Parlamenttel az egyes 

kiválasztott jogalkotási javaslatokról folytatott együttműködést, kifejezetten megemlítve „az 

Európai Parlament jelentéstevői és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés” fokozását. 

 

Nagyobb fokú európai integráció: A következő lépések 

A 2015. szeptember 14-i római ülésen Olaszország Képviselőházának, Franciaország 

Nemzetgyűlésének, a Bundestagnak és Luxemburg Képviselőházának elnöke hangot adott 

azon meggyőződésének, hogy új lendületet kell adni az európai integrációnak.  

 

A négy parlamenti elnök aláírta a „Nagyobb fokú európai integráció: A következő lépések” 

című nyilatkozatot, amely kiemelte, hogy „több, nem pedig kevesebb Európára van szükség 

ahhoz, hogy választ tudjunk adni az előttünk álló belső és külső kihívásokra”. A nyilatkozat 

leszögezi, hogy „nagyobb fokú politikai integrációra van szükség”, továbbá hogy „meg kell 

erősíteni Európa gazdasági és monetáris unióját (GMU), valamint annak szociális 

dimenzióját”, és „jobban kell ragaszkodni az alapító atyák víziójához”. 

 

Az elkövetkező hónapokban számos más nemzeti parlament elnöke is aláírta ezt a 

nyilatkozatot, Schulz úr, az Európai Parlament elnöke pedig üdvözölte a kezdeményezést. E 

jelentés írásakor az várható, hogy a nyilatkozatot az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 

2016. évi luxemburgi Konferenciáján fogják megvitatni. 

 

 



- 16 - 

3. Intézményes parlamenti együttműködés 

 

3.1. Az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciája (COSAC) 

 

Az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciáját (COSAC) 1989 novemberében 

hozták létre Párizsban. A konferencia annyiban egyedülálló, hogy ez az egyetlen olyan 

parlamentközi fórum, amelyet a Szerződések rögzítenek (a nemzeti parlamenteknek az 

Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv). A Tanács elnökségét éppen 

betöltő tagállam nemzeti parlamentje vezető szerepet játszik a COSAC irányának és 

munkájának meghatározásában. A COSAC számára az elnökségi trojka nyújt támogatást, 

amelynek az Európai Parlament állandó tagja, a szervezeti hátteret pedig egy kis létszámú 

titkárság biztosítja, amely az Európai Parlament épületében kap helyet, és amelyet 

valamelyik nemzeti parlamentből kiküldött tisztviselő („állandó tag”) vezet.   

 

2014-ben és 2015-ben egyre inkább afelé mozdult el a tendencia, hogy megerősítsék a 

COSAC vitáinak parlamentközi jellegét azzal, hogy nagyobb számban hívnak meg 

vezérszónoknak parlamenti képviselőket, és kisebb számban vannak jelen a nemzeti és 

európai végrehajtói hatalom képviselői. Ezt a fejlődési irányt támogatta és bátorította az 

Európai Parlament mint a COSAC „trojkájának” tagja (az előző, jelenlegi és következő 

elnökség parlamentjei, valamint az Európai Parlament). Valamennyi elnökségnél érdemes 

megemlíteni, hogy nem csak a témák és a vezérszónokok kiegyensúlyozott kiválasztását 

igyekeztek biztosítani, hanem a bizottságok összetételét és a viták lefolytatásának módját is 

megerősítették. A küldöttek részt tudtak venni és fel tudtak szólalni a különböző kísérő 

eseményeken is, például az élénkebb véleménycserét lehetővé tevő „catch the eye” eljáráson 

és a nemzeti parlamentek kezdeményezéseinek további bemutatásán keresztül. 

 

A témák kiválasztása azt mutatta, hogy az elnökségek hajlandóak voltak megerősíteni a 

COSAC-ot mint az EU-ban és a nemzetközi színtéren bekövetkező fejleményekről folytatott 

nyílt és inkluzív vita fórumát. A COSAC napirendjén kiemelt helyet kapott az EU 

külpolitikája és szomszédságpolitikája, valamint kereskedelem-, energia- és 

gazdaságpolitikája, azzal a kifejezett szándékkal, hogy egy kiegyensúlyozott kölcsönös 

kapcsolat keretében hozzászóljon más szakosodott parlamentközi konferenciák vitáihoz is, 

teljes körűen elismerve azok megfelelő mandátumait, elkerülve ezzel minden meddő átfedést 

és versengést. A 2014-es európai választások és a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének 

ötödik évfordulója is meghatározták a napirendi pontok összeállítását. 

 

Az utóbbi időben kialakult hagyománynak megfelelően az Európai Parlament küldöttsége 

biztosította az erőteljesebb jelenlétet a COSAC munkájában: a görög, lett és luxemburgi 

elnökség alatt 10 európai parlamenti képviselőt – alelnököket, bizottsági elnököket és 

előadókat – kértek fel arra, hogy vezérszónokként szólaljanak fel a COSAC előtt, két európai 

parlamenti képviselőt pedig „első válaszadóként” hívtak meg. Az ezt követő vitákhoz fűzött 

felszólalásaik és észrevételeik rendkívül értékes betekintést adtak az Európai Parlament 

különböző témákkal kapcsolatos álláspontjaiba, mint például az ukrajnai válság, az EU 

Földközi-tenger medencéjében és Kelet-Európában folytatott politikája, az EU energia- és 

kereskedelempolitikája vagy az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata. 

 

Vezérszónokként az európai parlamenti képviselők is hozzászóltak az intézményi jellegű 

témákhoz, például a következőkhöz: az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti 

kapcsolatok; demokratikus legitimitás és az európai vezetés; a szupranacionális demokrácia 

jövője 5 évvel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után; az Európai Bizottság többéves 
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munkaprogramja és a parlamentek szerepe. A plenáris ülések napirendjén szereplő témákkal 

gyakran a féléves jelentések is foglalkoztak, amelyek elkészítésében a nemzeti parlamentek is 

közreműködnek, e jelentések eredményei pedig megfelelően visszaköszöntek az elfogadott 

észrevételekben és következtetésekben. 

 

A nemzeti parlamentek különböző küldöttségei több alkalommal dicsérték és megköszönték 

az Európai Parlament makroregionális integrációhoz nyújtott folyamatos és aktív 

támogatását, azt, hogy döntő mértékben hozzájárult a 2014–2020-as kohéziós csomag 

nagyfokú javításához és a végleges megállapodás eléréséhez, valamint hogy 2015. január 15-

én állásfoglalást fogadott el az ukrajnai helyzetről. A LII. észrevétel elismerte az Európai 

Parlament által az uniós ügynökségek ellenőrzésében betöltött szerepet is. 

 

Az elmúlt években állandósult az a tendencia is, hogy korlátozott számú nemzeti parlament 

uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak képviselői a COSAC egyes plenáris ülései előtt 

hivatalos levelekben vagy rövid hozzászólásokban tájékoztatták a COSAC-ot az együttes 

ülések eredményeiről1. Közreműködésüket üdvözölték, észrevételeiket pedig alkalmanként 

felvették a napirenden szereplő témák közé.   

 

A COSAC gyorsan reagált a nemzetközi színtéren bekövetkező fontos fejleményekre, és 

különböző nyilatkozatokat fogadott el az ukrajnai helyzetről. A COSAC LIII. plenáris 

ülésének az Oroszországi Föderáció által az uniós politikusokkal és köztisztviselőkkel 

szemben nemrégiben bevezetett beutazási tilalomról szóló nyilatkozatát eredetileg Ramón 

Luis Valcárcel Siso, az Európai Parlament alelnöke nyújtotta be, majd azt a plenáris ülésen 

módosították, végül pedig egyhangúlag elfogadták. 

 

Azon túl, hogy mélyreható eszmecserét folytat az uniós ügyekben bekövetkezett döntő 

fontosságú fejleményekről, a COSAC elgondolkodott a saját szerepéről és annak gyakorlati 

lehetőségeiről, hogy miként lehet erősíteni a nemzeti parlamentek részvételét az uniós 

döntéshozatalban. Ezt a COSAC elnökségeinek kezdeményezésére, illetve a különböző 

kamarák megkereséseire reagálva tette meg, a vita kimenetele pedig megjelent az elfogadott 

észrevételekben és következtetésekben is.  

 

A COSAC megfelelő platformot kínált a különböző nemzeti parlamentek ötleteinek és 

javaslatainak rövid bemutatására:  

 Dánia Parlamentjének Európai Ügyek Bizottsága által „23 javaslat a nemzeti 

parlamentek által az európai kormányzás megváltoztatásában betöltött szerep 

erősítésére” címmel készített jelentés (az elnökök LI. ülése); 

 az „Előre Európában” című jelentés, amely arról szól, hogy Hollandia Képviselőháza 

és a tagállamok parlamentjei miként tudják jobban befolyásolni az európai 

döntéshozatalt (LI. plenáris ülés);  

 az Egyesült Királyság Lordok Házának jelentése a nemzeti parlamentek Európai 

Unióban betöltött szerepéről (LII. plenáris ülés);  

 a „sárga lapos” eljárás javítása, az úgynevezett „zöld lapos” eljárás (megerősített 

politikai párbeszéd) vizsgálata, valamint a Bizottság éves munkaprogramjával 

kapcsolatban a nemzeti parlamentek szerepének biztosítása kiemelt helyet kapott 

                                                 
1 A Visegrádi Csoport országai (Magyarország, Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovákia), a „Balti-tengeri 

Parlamenti Fórum” (Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország), a szlovén Državni zbor és a horvát 

Hrvatski sabor, illetve az Unió déli országai parlamentjeinek európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak 

elnökei közötti találkozó. 
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mind a COSAC, mind pedig az informális parlamentközi klaszterek üléseinek 

napirendjén. Kivételes esetekben ezeknek az informális üléseknek az eredményeit 

bemutatták a COSAC ülésein.  

 

A COSAC 2014-ben és 2015-ben tartott összes ülésének témáit és vezérszónokait az I. 

melléklet sorolja fel. 

 

A „zöld lapos” eljárás 

Az Egyesült Királyság Lordok Háza uniós ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottságának 

elnöke által előterjesztett javaslat alapján kidolgozták a „zöld lapos” eljárást, szorgalmazva 

ezzel új jogalkotási intézkedés elfogadását, illetve a meglévő jogszabályok – köztük a 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusok – módosítását vagy hatályon kívül 

helyezését.  

 

A COSAC vitái során sokan fenntartásuknak adtak hangot a „zöld lapos” eljárás Szerződéssel 

való összeegyeztethetőségével, a nemzeti jogba való átültetésével és az intézmények közötti 

egyensúlyra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az Európai Parlament egyhangúlag elfogadott 

módosításainak eredményeként a COSAC LIII. ülésének észrevételei „a politikai 

párbeszédnek egy új megerősített formájaként” utaltak a „zöld lapos” eljárásra, és 

hangsúlyozták, hogy a „zöld lapos” eljárásnak meg kell felelnie a Szerződés jelenlegi 

rendelkezéseinek és a hatáskörök intézmények közötti egyensúlyának. 

 

A Lordok Háza nyújtotta be az első javaslatot a „zöld lapos” eljárásra, mégpedig az 

élelmiszer-pazarlással kapcsolatban, amelyet a nemzeti parlamentekben működő, európai 

ügyekkel foglalkozó bizottságok 41 elnöke közül 16-an írtak alá, majd 2015. július 22-én az 

Európai Bizottság elé terjesztették. A Bizottság tudomásul vette azt a felkérést, hogy egy 

stratégiaibb szemléletet kövessen az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében, és 

kötelezettséget vállalt arra, hogy különös figyelmet fordít a parlamentek javaslataira. 

 

Azóta „zöld lapos” eljárásra tett javaslatot Franciaország Nemzetgyűlése (a multinacionális 

vállalat adózásáról) és Lettország Parlamentje (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

irányelv módosításával kapcsolatban).  

 

A „zöld lapos” eljárás hatóköréről és eljárásairól a COSAC luxemburgi elnöksége által 

létrehozott COSAC-munkacsoport keretében folytatódott a gondolkodás. A munkacsoport 

megerősítette, hogy széles körben támogatja a megerősített és összehangolt politikai 

párbeszédnek ezt a nem kötelező formáját. Mivel eljárási kérdésekről volt szó, megállapodtak 

abban, hogy rugalmas módon, a Bizottság jogalkotási kezdeményezési jogának sérelme 

nélkül , valamint a Szerződések jelenlegi rendelkezéseinek és a hatáskörök intézmények 

közötti egyensúlyának teljes körű tiszteletben tartása mellett lépnek tovább. 

 

A „sárga lapos” eljárás tökéletesítése 

Az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2014. évi Konferenciája következtetéseiben 

megbízta a COSAC-ot, hogy „vizsgálja meg a szubszidiaritási vizsgálat eredményesebb 

alkalmazásának lehetőségeit”. Az informális parlamentközi klaszterek üléseinek eredményei 

és a COSAC féléves jelentéseinek megállapításai átfogó tényeket szolgáltattak ahhoz, hogy 

miként lehet javítani a szubszidiaritási vizsgálat jelenlegi eljárásait. Három fő szempontot 

vetettek fel: a 8 hetes határidő meghosszabbításának megvizsgálása, informális 

iránymutatások kidolgozása szubszidiaritási értékelések elvégzéséhez és az indokolt 
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véleményekre irányadó eljárásokhoz, valamint az Európai Bizottság által adott válaszok 

időszerűségének és minőségének javítása. 

 

A COSAC felkérte a parlamenteket, hogy a COSAC keretében szorosan működjenek együtt a 

szubszidiaritási vizsgálatra vonatkozó bevált gyakorlatok és iránymutatások önkéntes és nem 

kötelező informális csomagjának kidolgozásában. E tekintetben „A politikai párbeszéd 

megerősítése a „zöld lapos” eljárás bevezetésével és az indokolt véleményekre vonatkozó 

eljárás („sárga lapos” eljárás) javításával” elnevezésű COSAC-munkacsoport azt javasolta, 

hogy az indokolt véleménynek meg kell említenie azt a jogalkotási javaslatot, amelyre 

vonatkozik, világosan jeleznie kell, hogy a szöveg egy indokolt vélemény, tartalmaznia kell a 

szöveg fordítását vagy összefoglalóját angol és francia nyelven, továbbá az érvek, a jogalap 

és az indokok összefoglalását.  

 

A COSAC felhívta a Bizottságot, hogy az uniós intézmények ülésszakai közötti időt és a 

december közepe és az újév közötti szünetet nem számítsa bele a Szerződésekben a 

szubszidiaritási vizsgálatra biztosított 8 hetes határidőbe. Arra is felkérték a Bizottságot, hogy 

fokozza erőfeszítéseit az indokolt véleményekre adott jobb minőségű és gyorsabb válaszok 

biztosítása érdekében. 

 

3.2. Az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek Konferenciája (EUSC) 

 

Az EUSC a parlamentközi együttműködés irányító testülete, amely minden év tavaszán 

ülésezik az előző év második félévében a Tanács soros elnökségét betöltő országban. Az 

EUSC ülése előtt a részt vevő országok parlamenti főtitkárai előkészítő ülést tartanak. 

 

2014 fontos fejleményei 

Az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2014. évi Konferenciáját Litvánia Parlamentje 

szervezte meg április 6. és 8. között Vilniusban. A konferencia elsősorban a keleti partnerség 

országaival folytatott parlamentközi együttműködésre összpontosított. Ezen országok 

képviselőit meghívták az ülésre.  

 

Az elnökök mély aggodalmuknak adtak hangot az ukrajnai válság és a Krím jogellenes 

annektálása miatt, és támogatták Ukrajna szuverenitását, függetlenségét és területi 

integritását. Üdvözölték az EU–Ukrajna társulási megállapodás politikai rendelkezéseinek 

aláírását, remélve, hogy hamarosan sor kerül a fennmaradó rendelkezések aláírására is. Az 

elnökök a továbbiakban hangsúlyozták az európai szomszédságpolitika, benne a keleti 

partnerség országainak stratégiai jelentőségét az EU és a szélesebb értelemben vett európai 

régió számára. 

 

Az elnökök megvitatták a nemzeti parlamentek által a gazdasági és pénzügyi válság 

következményeinek leküzdésében játszott szerepet is, és aggodalmuknak adtak hangot az 

EU-ban tapasztalható magas munkanélküliség miatt, különös tekintettel a munkanélküliség 

magas szintjére a fiatalok körében.  

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta eltelt öt év áttekintésekor az elnökök üdvözölték, 

hogy a nemzeti parlamentek nagyobb mértékben vesznek részt az uniós jogalkotási 

folyamatban, és megemlítették, hogy a nemzeti parlamentek egyre aktívabban élnek az 

indokolt vélemények kiadásának jogával. Mindazonáltal hangsúlyozták, hogy erőfeszítéseket 

kell tenni annak érdekében, hogy konstruktívabbá tegyék a nemzeti parlamentek uniós 

jogalkotási eljárásban való részvételét, lehetővé téve ezzel a nemzeti parlamentek számára, 

hogy pozitívan formálják az uniós jogalkotást. Ebben az összefüggésben támogatták az 
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Európai Bizottság elnöke, Barroso úr által 2006-ban a politikai párbeszéddel kapcsolatban 

elindított kezdeményezést, és felkérték a hivatalba lépő Bizottságot, hogy folytassa ezt a 

párbeszédet.  

 

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatban 

folytatott parlamentközi együttműködést illetően az elnökök elismerték a többéves 

Stockholmi Program eredményeit, és úgy ítélték meg, hogy az új stratégiai iránymutatások 

erősíteni fogják ezt a területet. Kiemelték, hogy elő kell segíteni a közös bevándorlási politika 

teljes körű végrehajtását és az EU külső határain folytatott műveleteket, amelyek arra 

hivatottak, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem során életeket mentsenek meg a 

tengeren, továbbá hogy elő kell mozdítani a tagállamok közötti szolidaritás és az igazságos 

felelősségmegosztás elvét.  

 

2015 fontos fejleményei 

2015. április 19. és 21. között Rómában tartották meg az Európai Uniós Parlamentek 

Elnökeinek Konferenciáját. Az Olaszország Parlamentje által szervezett vita a növekedésre, 

az alapvető jogokra, valamint az Unió parlamentjeinek a nemzetközi szerződések 

tárgyalásában és a politikai párbeszéd erősítésében betöltött szerepére összpontosított. Az 

elnökök megállapodtak az európai unióbeli stabilitásról, valamint gazdasági koordinációról és 

kormányzásról tartott parlamentközi konferencia (a „13. cikk szerinti konferencia”, lásd a 

2.2. fejezetet) eljárási szabályzatának alapelveiről.  

 

Az uralkodó téma a gazdasági válság volt, bár az elnökök elismerték, hogy az európai 

gazdaság a fellendülés jeleit mutatja. A problémák kezelésére szolgáló intézkedések 

megvitatása során az elnökök egyetértettek abban, hogy innovatív megoldásokat kell 

előterjeszteni, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy áthidalják a strukturális 

gyengeségeket, és egyben optimálisan felhasználják az EU sajátos gazdasági és szociális 

hatásköreit. Ezért üdvözölték az uniós intézmények által tett új kezdeményezéseket, 

különösen az európai beruházási tervet és az energiaunió kialakítására vonatkozó 

javaslatcsomagot.  

 

Az alapvető jogokról tartott vita során az elnökök hangsúlyozták, hogy az EU hivatkozási 

pont az alapvető jogok védelme terén. Elismerték, hogy megbízhatóbb és szigorúbb 

eljárásokra van szükség az alapvető jogok számára a tagállamokban biztosított védelem 

szintjének nyomon követéséhez. Az elnökök annak fontosságát is hangsúlyozták, hogy egy 

megfelelő jogi keret létezzen a nemzeti kisebbségek és más kisebbségek, például a romák 

jogainak védelmére. Az elnökök különös érdeklődéssel követték a migrációra vonatkozó 

menetrend előkészítését. A Földközi-tengeren a közelmúltban bekövetkezett humanitárius 

tragédiák után azt várták, hogy a Bizottság a lehető leghatározottabban arra törekszik, hogy 

közös európai megoldást terjesszen elő a tagállamok közötti szolidaritás és a 

felelősségmegosztás szellemében. Emellett az elnökök aláírták a földközi-tengeri mentési 

műveletek megerősítéséről szóló nyilatkozatot is.  

 

Az elnökök kiemelték azt is, hogy az uniós parlamentek fontos szerepet játszhatnak a jelenleg 

javasolt kereskedelmi megállapodásokról folyó tárgyalásokban is, és e tekintetben üdvözölték 

a Tanács határozatát, amelyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy az eddigiek során először 

tegye nyilvánossá tárgyalási meghatalmazását. Kifejezték nagyrabecsülésüket az iránt, hogy 

az Európai Parlament határozottan elkötelezte magát a Lisszaboni Szerződés alapján rá 

ruházott új hatáskörök életbe léptetése és alkalmazása mellett. Az elnökök ismételten 

megerősítették, hogy a nemzeti parlamentek számára lehetőséget kell adni arra, hogy a lehető 
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legtöbb szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban konkrét hatásköröket 

gyakoroljanak, és – általánosabban – nagyobb hozzáférést kapjanak a folyamatban lévő 

tárgyalásokkal kapcsolatos információkhoz, hogy magukon a tárgyalásokon tehessék 

nyilvánvalóvá elképzeléseiket, és a beavatkozási hatáskörük ne csupán a ratifikációs 

folyamatra korlátozódjon. 

 

Az elnökök megemlítették, hogy – bár a Szerződések nem rendelkeznek kifejezetten erről – a 

politikai párbeszéd ma már a nemzeti parlamentek és az uniós intézmények közötti 

kapcsolattartás fő csatornája. Az elnökök felhívták az Európai Bizottságot, hogy gyorsabban 

és jobb minőségben válaszoljon a nemzeti parlamentektől kapott észrevételekre, és 

üdvözölték az új Európai Bizottság kezdeményezéseit, különösen a biztosok azon 

kötelezettségvállalását, hogy növelni fogják a nemzeti parlamentekkel tartott találkozók 

számát. Ebben az összefüggésben az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz módosítást 

javasolt az ülés következtetéseihez, amelyet el is fogadtak, és amely kifejtette, hogy „az 

elnökök várakozással tekintenek a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti 

politikai párbeszéd megerősítése elé, amely fokozni fogja az együttműködést az Európai 

Parlament és a nemzeti parlamentek előadói között”. 

 

Az Európai Parlament elnöke is részt vett az európai unióbeli stabilitásról, valamint 

gazdasági koordinációról és kormányzásról tartott parlamentközi konferencia eljárási 

szabályzatának elveiről folytatott tárgyalásokon, és segített közvetíteni az igazságos és 

kiegyensúlyozott kompromisszumok elérése érdekében.  

 

 

4. Parlamentközi ülések 

 

4.1. Parlamentközi ülések – szakértők közötti koncentráltabb eszmecserék 

 

2014-ben és 2015-ben is folytatódott az a trend, hogy kisebb, célzottabb parlamentközi 

vitákat folytattak az Európai Parlamentben. Az Európai Parlamentben megszervezett ülések 

többsége ma már „parlamentközi bizottsági ülés”, amelyeket az Európai Parlament egy vagy 

több bizottságának kezdeményezésére szerveznek meg a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott 

Kapcsolattartás Igazgatósága támogatásával. A nemzeti parlamenteket alkalmanként 

meghívják a rendes bizottsági ülés egy konkrét napirendi pontjának vitájára is.  

 

Az európai választások miatt 2014-ben csak hat hivatalos parlamentközi ülést szerveztek az 

Európai Parlamentben. Ezek közül hármat minden évben megrendeznek, például az európai 

parlamenti hetet, az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának a 

nemzetközi nőnapon tartott megszokott ülését, valamint az Európai Parlament Gazdasági és 

Monetáris Bizottságának a nemzeti parlamentekkel tartott éves eszmecseréjét az európai 

szemeszter ciklusáról szóló jelentéstervezetről, amelyre a rendes bizottsági ülésen kerül sor.  

 

2014 februárjában az Európai Parlament nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatokért 

felelős akkori alelnökei, Miguel Ángel Martínez és Othmar Karas házigazdái voltak az 

„Uniós parlamentek a globális kormányzásban” című parlamenti fórumnak is, 2014 

márciusában pedig az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és Görögország 

Parlamentjének megfelelő bizottsága közös bizottsági ülést szervezett e szakpolitikai terület 

jövőbeli prioritásairól. 2014 decemberében a Külügyi Bizottság felkérte a nemzeti 

parlamentek képviselőit, hogy vegyenek részt „Az EU külső fellépésének menetrendje – 

Nyugat-Balkán” címmel tartott vitán. 
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Miután a választások eredményeként megalakultak az Európai Parlament bizottságai, a 

bizottságok 2015-ben fokozták a parlamentközi együttműködést, és nem kevesebb, mint 16 

ülést szerveztek a nemzeti parlamentekkel abban az évben. Ez a második legmagasabb 

számadat az elmúlt években, amelyet csak 2013 múl felül, amikor is 17 ilyen ülést 

szerveztek, és jelzi azt, hogy az Európai Parlament milyen nagy jelentőséget tulajdonít a 

nemzeti partnerekkel folytatott párbeszédnek.  

 

A fent említett elismert üléseken túl hosszú évek után először több más bizottság is szervezett 

vitákat a nemzeti parlamentekkel, például októberben a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottság („Transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T), a transznacionális összeköttetéseket 

is beleértve”) vagy a Kulturális és Oktatási Bizottság („Oktatás és ifjúságpolitika”).  

 

Ahogy a korábbi években is, az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeivel a legnagyobb 

találkozóra 2015-ben az európai parlamenti héten került sor, amelyet az Európai 

Parlamentben, Brüsszelben szerveztek meg az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeinek 112 

képviselője részvételével (részletesebben e jelentés 2.2. fejezetében mutattuk be). A nemzeti 

parlamentek jelenlévő képviselőinek számát illetően ezt követte a Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által szervezett ülés, amelyen a Párizsi 

Éghajlat-változási Konferenciát vitatták meg („Az ENSZ párizsi éghajlat-változási 

konferenciájától (COP 21) 2015-ig: az innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 

erőforrás-hatékony Európa ütemterve”) 47 nemzeti parlamenti képviselő és 44 európai 

parlamenti képviselő részvételével, valamint a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben 

vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság által júniusban 

szervezett eszmecsere („Agresszív adótervezés és demokratikus ellenőrzés: a parlamentek 

szerepe”) 39 nemzeti parlamenti képviselő és 42 európai parlamenti képviselő részvételével, 

végül pedig az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által szeptemberben 

szervezett ülés a „Migráció (a Földközi-tenger medencéjében kialakul helyzet és egy 

holisztikus megközelítés szükségességének összefüggésében)” témában 37 nemzeti 

parlamenti képviselő és 47 európai parlamenti képviselő részvételével. 

 

Az egyéb, speciálisabb, célközönségnek szóló ülések között szerepelt a Jogi Bizottság 

februári munkaértekezlete a „Határokon átnyúló tevékenységek az EU-ban” témában, a 

Petíciós Bizottság meghallgatása a petíciós jogról júniusban, valamint a Fejlesztési Bizottság 

által októberben megszervezett parlamentközi bizottsági ülés „A nem teljesült millenniumi 

fejlesztési célok és az újonnan elfogadott fenntartható fejlesztési célok végrehajtása” címmel. 

 

Összességében az Európai Parlamentben, Brüsszelben a nemzeti parlamentekkel szervezett 

üléseken 2014-ben 279 európai parlamenti képviselő és 296 nemzeti parlamenti képviselő, 

2015-ben pedig 561 európai parlamenti képviselő és 499 nemzeti parlamenti képviselő 

találkozott.  

 

Az Európai Parlament bizottságai által 2014-ben és 2015-ben szervezett parlamentközi ülések 

felsorolása és a részletes statisztikák a II. mellékeltben találhatók. 

 

Az Európai Parlament szolgálatai is szerveznek üléseket és eszmecseréket a nemzeti 

parlamentek adminisztratív egységeiben működő partnereikkel. Például az Európai Parlament 

Demokráciatámogatási Igazgatósága – amely a választásmegfigyelés és a kapacitásépítés 

számára nyújt támogatást – 2015 januárjában ülést hívott össze a nemzeti parlamentek 

demokráciatámogatás és kapacitásépítés terén dolgozó tisztviselőivel Brüsszelben. 
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4.2. Kétoldalú látogatások – rugalmas és hatékony rendszer 

 

A kétoldalú látogatások az informálisabb és célzottabb párbeszédre kínálnak lehetőséget, és 

ezeket általában a látogatást tevő nemzeti parlament vagy parlamenti kamara 

kezdeményezésére szervezik meg. Az Európai Parlament Nemzeti Parlamentekkel Folytatott 

Kapcsolattartás Igazgatósága sokféle testre szabott szolgáltatás biztosít az Európai 

Parlament és a nemzeti parlamentek bizottságai, szervei és szolgálatai számára. Ide tartozik 

az ülések legcélzottabb és legérdekesebb programjának kidolgozásával kapcsolatos 

tanácsadás, vagy akár a logisztikai támogatás, üléstermek és a tolmácsolás biztosítása is. 

 

Az európai választások miatt a nemzeti parlamentek csak 20 látogatást tettek az Európai 

Parlamentben 2014 első felében, ezeket a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás 

Igazgatósága támogatásával szervezték meg. 2014 második felében mind politikai, mind 

adminisztratív szinten gyorsan megnőtt e látogatások száma és gyakorisága, és 31 ilyen 

látogatást szerveztek meg az Igazgatóság támogatásával. 

 

2015-ben azonban az Igazgatóság támogatásával szervezett ilyen jellegű látogatások száma 

91-re ugrott, ami rámutat a parlamentközi együttműködés növekvő jelentőségére. A 

látogatások résztvevői és témái jól szemléltetik, hogy az elmúlt években milyen hatókörűvé 

és mélységűvé vált ez az együttműködés: felöleli a nemzeti parlamentek vagy parlamenti 

kamarák elnökeinek látogatásait – például a holland Képviselőház elnökének 2014. 

szeptemberi látogatása, a francia Szenátus elnökének 2015. áprilisi látogatása vagy 

Olaszország Képviselőháza elnökének 2015. decemberi látogatása –, a bizottságok és 

bizottsági elnökök munkalátogatásait legkülönbözőbb szakpolitikai területekkel kapcsolatban 

– belügyek, környezetvédelem vagy fejlesztés, illetve sok minden más –, valamint a nemzeti 

parlamentek tisztviselőinek nagyszámú látogatásait, akik a parlamenti munka különböző 

területeiről érkeznek. 

 

A nemzeti parlamentek által az Európai Parlamentben 2014 és 2015 során a Nemzeti 

Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága támogatásával lebonyolított összes 

látogatás felsorolását a III. melléklet tartalmazza. 

 

4.3. Videokonferenciák 

 

A videokonferenciák rengeteg lehetőséget kínálnak a parlamentközi együttműködésre. Az 

elmúlt néhány évben az Európai Parlament szolgálatai olyan technikai megoldást dolgoztak 

ki, amely lehetővé teszi kiváló kép- és hangminőségű videokonferenciák megrendezését és 

többnyelvű tolmácsolás biztosítását. 

 

A videokonferenciák egyre népszerűbbé válnak a parlamentközi együttműködésben. A 

Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága szorosan együttműködik az 

Európai Parlament illetékes technikai szolgálataival annak biztosítása érdekében, hogy a 

lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa a hivatalos szerveknek és a képviselőknek. 2013-ban és 

2014-ben az Európai Parlament technikai felmérést végzett, hogy információkat gyűjtsön a 

nemzeti parlamentekben rendelkezésre álló videokonferencia-rendszerekről. A felmérés azzal 

az eredménnyel zárult, hogy a nemzeti parlamenti kamarák több mint fele rendelkezik 

videokonferencia-rendszerrel.  

 

Ez az új technológia sokféle módon tudja támogatni a parlamentközi együttműködést. 

Lehetővé teszi például a parlamenti képviselők számára, hogy hosszabb ideig kapcsolatban 
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maradjanak egy adott kérdéssel, vagy hogy hosszadalmas logisztikai előkészítés nélkül vitát 

szervezzenek az aktuális kérdésekről. Íme néhány gyakorlati téma az elmúlt két évből:  

 Az Európai Parlament olasz képviselői videokonferencia-beszélgetéseken keresztül 

tartották a kapcsolatot az olasz parlamenttel 2014 második felében, az olasz elnökség 

előkészítés során.  

 2014 februárjában a bankokra vonatkozó egységes szanálási mechanizmusról 

folytatott tárgyalások során Bundestag Pénzügyi Bizottsága videokonferencia 

keretében vitatta meg ezt a fontos kérdést az Európai Parlament előadójával és 

árnyékelőadójával.  

 2015 októberében az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottsága a migrációs válságot vitatta meg Franciaország Nemzetgyűlésének Európai 

Uniós Ügyek Bizottságával.  

 Az Európai Parlament és a holland parlament is a videokonferenciát használta az 

európai unióbeli stabilitásról, valamint gazdasági koordinációról és kormányzásról 

tartott parlamentközi konferencia előkészítésére 2016 februárjában. 

 

Mindez csak néhány példa arra, hogy ez az új technológia miként tudja kiegészíteni a 

parlamentközi együttműködés hagyományos módjait.  Noha sohasem tudja teljesen 

helyettesíteni a személyes, négyszemközti találkozót, egy hasznos eszközzé vált, amelynek 

összes lehetőségét még nem aknázták ki teljesen. 

 

 

5. A korai előrejelzési mechanizmus és az informális politikai párbeszéd 

 

Az uniós Szerződésekhez csatolt 2. jegyzőkönyv meghatározza a nemzeti parlamentek 

részvételével folyó felülvizsgálati mechanizmust azokkal a jogszabálytervezetekkel 

kapcsolatban, amelyek nem tartoznak az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe. Ez az 

úgynevezett „korai előrejelzési mechanizmus”. Így a nemzeti parlamentek a továbbítástól 

számított nyolc héten belül felülvizsgálhatják az uniós jogalkotási aktus tervezetét, és 

„indokolt véleményt” adhatnak ki, ha úgy ítélik meg, hogy az uniós jogalkotási javaslat nem 

felel meg a szubszidiaritás elvének. A jegyzőkönyv a jogalkotási javaslat kötelező 

felülvizsgálati eljárását írja elő a kibocsátó intézmény, rendszerint a Bizottság számára, 

amennyiben a beérkezett indokolt vélemények száma meghalad egy meghatározott 

szavazatküszöböt (a köznyelvben ezt hívják „sárga” és „narancssárga lapnak”). 

Emellett az uniós Szerződésekhez csatolt 1. jegyzőkönyv megköveteli, hogy a konzultációs 

dokumentumokat (zöld könyveket és fehér könyveket, valamint közleményeket) a Bizottság 

közvetlenül továbbítsa a nemzeti parlamenteknek. A nemzeti parlamentek gyakran 

észrevételeket is fűznek ezekhez a dokumentumokhoz, az Európai Parlamentben rendszerint 

ezt nevezik „informális politikai párbeszédnek”.  

 

Korai előrejelzési mechanizmus 

Az esetek többségében a nemzeti parlamenteknek a jogalkotási aktusok tervezetével 

kapcsolatos írásos beadványai túlmutatnak a szubszidiaritás kérdésén, és érdemben tárgyalják 

a javaslatot. Az Európai Parlamentben ezeket a beadványokat nevezik „észrevételeknek”.  

 

A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatálybalépése óta a 2. jegyzőkönyv értelmében a 

Bizottság több mint 500 jogalkotási aktus tervezetét küldte el a nemzeti parlamentek részére. 

A nemzeti parlamentek több mint 2000 beadványban válaszoltak. Ezek közül mintegy 300 

(15%) volt olyan indokolt véleményt, amely azt állította, hogy az adott jogi aktus megsérti a 
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szubszidiaritás elvét, míg a beadványok túlnyomó többsége a javaslattal érdemben foglalkozó 

észrevétel volt.  

 

Ez azt bizonyítja, hogy a nemzeti parlamentek nem az uniós szintű jogalkotási folyamat 

megállítására használták a mechanizmust. Eddig a nemzeti parlamentek csak kétszer érték el 

az úgynevezett „sárga lapos” felülvizsgálati eljárás elindításához szükséges 

szavazatküszöböt. Egyrészt 2012-ben, a sztrájkjogról szóló „Monti II” javaslat esetében, 

amelyet a Bizottság később visszavont (bár nem a szubszidiaritás alapján), másodszor pedig 

2013-ban az európai ügyészség esetében, amikor is a Bizottság fenntartotta a javaslatát.  

 

2014-ben és 2015-ben jelentősen csökkent az új jogalkotásiaktus-tervezetek száma, 

elsősorban az európai választásokhoz kapcsolódó átmeneti időszak miatt, utána pedig az új 

Európai Bizottság célzottabb politikai programjának betudhatóan. Ez azt is eredményezte, 

hogy csökkent a nemzeti parlamentektől az Európai Parlamenthez érkező beadványok száma. 

2014-ben a nemzeti parlamentek 13 indokolt véleményt és 138 észrevételt továbbítottak, 

2015-ben pedig 8 indokolt véleményt és 82 észrevételt adtak ki.  

 

Ahogy a fentiekben is bemutattuk, az elmúlt években néhány nemzeti parlament javaslatokat 

nyújtott be a korai előrejelzési mechanizmus javítására, például azzal, hogy meghosszabbítják 

a nyolchetes határidőt, illetve kiegészítik a mechanizmust az arányosság elvére vonatkozó 

vizsgálattal. Az Európai Parlament a mechanizmusról készített saját értékelését beépítette az 

Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról szóló, 2014. április 16-i 

állásfoglalásába („Casini-jelentés”). Állásfoglalásában az Európai Parlament többek között 

kifejtette, hogy véleménye szerint „a korai előrejelzési mechanizmust az európai és a 

tagállami intézmények közötti hatékony együttműködés egyik eszközének kell tekintetni, és 

akként is kell alkalmazni”, továbbá üdvözölte, hogy „a gyakorlat ezt az eszközt ezenkívül 

hozzáigazítja a többszintű európai rendszer különböző intézményi szintjei között folytatott 

konzultációk és együttműködésen alapuló párbeszédek rendszeréhez”, és hogy véleménye 

szerint „a nemzeti parlamentek indokolással ellátott véleményeit az intézményeknek 

figyelembe kell venniük többek között annak érdekében, hogy megértsék, mit kell tennie az 

Uniónak ahhoz, hogy hatékonyabban teljesítse a jogalkotási tevékenység célkitűzéseit, ezért 

felhívja a Bizottságot, hogy adjon gyors és részletes választ a nemzeti parlamentek 

indokolással ellátott véleményeire és észrevételeire”. 

 

Az indokolt véleményekről és a korai előrejelzési mechanizmus keretében 2014-ben és 2015-

ben kapott észrevételekről részletes statisztikák a IV. mellékletben találhatók. 

 

Informális politikai párbeszéd 

2014-ben és 2015-ben a nemzeti parlamentek továbbra is aktívan éltek az „informális 

politikai párbeszéddel”. Ezen az – ahogy a neve is jelzi, informális – csatornán keresztül 

megjegyzéseket fűznek az Európai Unió kizárólagos határkörébe tartozó jogalkotási 

ügyekhez, amelyekre ennélfogva nem vonatkozik a korai előrejelzési mechanizmus, valamint 

hozzászólnak a legkülönbözőbb nem jogalkotási dokumentumokhoz vagy az európai szinten 

folyó vitákhoz, például az Európai Bizottság konzultációs dokumentumaihoz. 2009 óta az 

Európai Parlament mintegy 1400 ilyen észrevételt kapott a nemzeti parlamentektől, 

amelyeket az Európai Parlament intranetjén működő adatbázisban tettek közzé.  
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Az Európai Parlament kezdeményezése – az Európai Unió választási jogszabályának 

reformja 

2015. november 11-én az Európai Parlament elfogadta az Európai Parlament képviselőinek 

közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítására 

irányuló rendelkezések elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot 

(2015/0907(APP)), majd továbbította azokat az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeinek.  

Hollandia Képviselőházának kezdeményezésére a nemzeti parlamentek egy csoportja levelet 

intézett az Európai Parlament elnökéhez, amelyben aggodalmuknak adtak hangot a javaslat 

továbbításával kapcsolatos kommunikációs hiányosságok miatt. Válaszában Schulz elnök 

foglalkozott ezekkel a felvetésekkel, és részletesen felvázolta a továbbítás folyamatát.  

 

Emellett e jelentés megírásakor tizenhat nemzeti parlament vagy parlamenti kamara reagált 

az Európai Parlament javaslatára: a Cseh Köztársaság Képviselőháza, a Cseh Köztársaság 

Szenátusa, Hollandia Szenátusa, Hollandia Képviselőháza, a Finnország Parlamentje, 

Franciaország Nemzetgyűlése, Franciaország Szenátusa, Írország Parlamentje, Litvánia 

Parlamentje, Luxemburg Képviselőháza, a Szejm és Lengyelország Szenátusa, Románia 

Képviselőháza, a svéd parlament, az Egyesült Királyság Lordok Háza és Alsóháza.  

 

A nemzeti parlamenteknek adott válaszában az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz 

megköszönte beadványaikat, és kifejtette, hogy továbbította azokat az illetékes bizottsághoz, 

továbbá hangot adott azon meggyőződésének, hogy ezek a beadványok fontos hozzájárulást 

jelentenek az ügy további vizsgálatához. Az elnök azt írta, hogy nyílt párbeszédet fognak 

folytatni erről a fontos témáról az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2016. május 22–

24-i luxemburgi Konferenciáján az Európai Unió megerősítésével foglalkozó ülésszakon, és 

hangsúlyozta, hogy ő és kollégái várakozással tekintenek az elé, hogy az elkövetkező 

hónapokban folytassák az előremutató párbeszédet a nemzeti parlamentekkel erről a 

kérdésről. 

 

 

6. Az információcsere és a hálózatépítés eszközei 

 

6.1. Európai uniós parlamentközi információcsere – IPEX 

 

Az európai uniós parlamentközi információcsere (IPEX) weboldalán osztják meg az uniós 

parlamentek az Unióval kapcsolatos dokumentumokat és információkat. A platformot az 

Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2000. évi római Konferenciáján megfogalmazott 

ajánlásokra válaszul hozták létre, és az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2006. évi 

koppenhágai Konferenciáján adták át ünnepélyesen. Azóta az uniós tagállamok és a tagjelölt 

országok nemzeti parlamentjei, valamint az Európai Parlament is töltöttek fel uniós ügyekkel 

kapcsolatos információkat. A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatálybalépést követően 

az új kihívásoknak megfelelően 2011. júliusában megújult az IPEX weboldala.   

 

Az elmúlt két évben az IPEX megszilárdította a parlamentközi együttműködés alapvető 

eszközeként elfoglalt helyzetét. A folyamatos kisebb fejlesztéseknek köszönhetően az IPEX 

adatbázisként és a parlamentek és az EU közötti információcsere-hálózatként is egyre 

megbízhatóbb eszközzé vált. Különös figyelmet fordítottak a hálózatépítésre és az IPEX 

felhasználóira. Ezzel kapcsolatban néhány nemzeti parlamentben és az Európai Parlamentben 

népszerűsítő találkozókat tartottak, 2015 januárjában pedig megrendezték az IPEX-

felhasználók első konferenciáját.  
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Az elmúlt két évben az IPEX-nek két elnöksége volt, egyrészt Litvánia Parlamentje, másrészt 

pedig Olaszország Képviselőháza. A két elnökség fő tevékenységei között kiemelendők az 

IPEX új iránymutatásai, amelyeket az Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2015. áprilisi 

római Konferenciája fogadott el, valamint az IPEX-felhasználók első konferenciája 

Koppenhágában, az IPEX szerepéről folytatott vita, valamint a weboldal számos fejlesztése. 

Az új iránymutatások bevezették az Igazgatóság soros elnökségét, lehetőséget adva minden 

parlament és parlamenti kamara számára, hogy ellássák az Igazgatóság elnökségét, és jobban 

átérezzék az IPEX működtetésével kapcsolatos közös felelősségvállalást. 

 

Az IPEX szerepével foglalkozó vita az IPEX litván elnöksége alatt indult el. Általános 

konszenzus alakult ki azt illetően, hogy az információcserét ki kell terjeszteni minden 

Unióval kapcsolatos tevékenységre, és erősíteni kell a hálózatépítési elemet, mégpedig úgy, 

hogy felhasználják az IPEX-ben elérhető összes eszközt, például az ad hoc fórumokat és a 

„Parlamenti hírek” részt. A 2014-es és 2015-ös éves ülésükön az uniós parlamentek főtitkárai 

támogatták és elismerték minden parlament munkáját, amellyel egy megbízható parlamenti 

eszközzé alakították az IPEX-et.  

 

Az IPEX-felhasználók konferenciája rámutatott, hogy milyen fontosak a parlamenti 

személyzet és bizottságok körében folytatott népszerűsítő tevékenységek. Itt a kapcsolattartók 

szerepe bizonyult megkerülhetetlennek. Ezt szem előtt tartva a kapcsolattartók 2015 

novemberében Bécsben megrendezett éves konferenciáját elsősorban annak szentelték, hogy 

megerősítsék és javítsák a hálózatépítést, és megvizsgálják, miként dolgozhatók ki és 

hajthatók végre Európai Uniós Parlamentek Elnökeinek 2015. évi Konferenciáján elfogadott 

következtetések, valamint a koppenhágai felhasználói konferencia fejlesztési javaslatai.  

 

Az IPEX jelenleg több mint 70 000 oldalt publikál a nemzeti parlamentektől, az uniós 

intézmények által készített több mint 10 000 dokumentum tekintetében tárol ellenőrzéssel 

kapcsolatos információkat, és mintegy 8500 üggyel van összekapcsolva. 2015-ben az IPEX-

ben rögzített jogalkotási és nem jogalkotási dokumentumok teljes száma 805 volt (2014: 

933). 

 

2015-ben 234 480 önálló látogató kereste fel az IPEX weboldalát. Ez 2014-hez képest 

csökkenés, viszont messze meghaladja a 2012-ben és 2013-ban mért szintet (2014: 281 592; 

2013: 201 538; 2012: 70 505). A 2015-ben meglátogatott oldalak száma – majdnem 7 millió 

– ugyanolyan módon növekedett, mint 2012-ben és 2013-ban, ezt csupán a tavalyi 

rekorderedmények haladták meg (2014: 10 515 505 felkeresett oldal; 2013: 5 364 448; 2012: 

4 969 713).  

 

6.2. Az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ (ECPRD) 

 

Az Európai Parlament és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által közösen irányított 

ECPRD-nek 54 ország 66 parlamenti kamarája (ezek közül 41 európai uniós) és az európai 

intézmények a tagjai. Majdnem 120 kapcsolattartó és kapcsolattartó-helyettes képviseli saját 

parlamentjét a hálózatban és vesz részt az ECPRD fő tevékenységeiben, azaz az információk 

és a bevált gyakorlatok intenzív cseréjében.  

 

Az ECPRD az elmúlt két évben is az összehasonlító információk egyedülálló forrása maradt 

Európában. Az ECPRD fő tevékenységei a jogalkotási és parlamenti ügyekkel kapcsolatos 

szemináriumokból és összehasonlító lekérdezésekből áll. Az ECPRD szemináriumok 

házigazdái a tagságot alkotó parlamentek, az eseményeket rendszerint évente öt alkalommal 
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rendezik meg. Az ECPRD titkársága az Európai Parlament Nemzeti Parlamentekkel 

Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága részeként folyamatos logisztikai támogatást nyújtott 

az események megszervezéséhez. 

 

2015 áprilisában az Európai Parlament hosszú idő után első alkalommal szervezte meg az 

ECPRD szemináriumot. Három főigazgatósága, az Innovációs és Technológiai Támogatási 

Főigazgatóság, a Kommunikációs Főigazgatóság és az elnökség közösen szervezte meg a 13. 

„Parli@ments on the Net” szemináriumot „Kommunikáció, a folyamatok digitalizálása és 

átláthatóság a parlamentekben” címmel. Az eseményen a nemzeti parlamentek több mint 80 

szakértője volt jelen, a szeminárium pedig nagyon pozitív visszajelzést kapott. 

 

Az összehasonlító lekérdezéseket illetően az ECPRD tagságát alkotó parlamentek 2014-ben 

összesen 268 lekérdezést nyújtottak be a hálózathoz jogalkotási és parlamenti ügyekben. Ezt 

2015-ben 287 lekérdezéssel sikerült túllépni, ami megközelíti a 2012-es rekordot. 2014-ben 

6606 válasz érkezett ezekre a lekérdezésekre, 2015-ben pedig 6530 észrevételt tett ki a 

válaszadási arány. Ezek az adatok nem csak azt erősítik meg, hogy a parlamentek 

képviselőinek és szolgálatainak folyamatosan és tartósan információkra van szükségük, 

hanem azt is, hogy jelentős munkateher hárul a hálózatra.  

 

Az Európai Parlament az ECPRD egyik fő pénzügyi támogatója a személyzeti költségeket, 

néhány parlamenti képviselő utazási költségtérítését és az ECPRD weboldalának 

tárhelyszolgáltatását illetően. Cserébe az Európai Parlament nagymértékben igénybe veszi a 

hálózatot, amikor a szolgálatoknak információra és bevált gyakorlatokra van szüksége.  

 

Az Európai Parlament Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága 

közreműködőként támogatást nyújt az adott szolgálatnak a lekérdezések kidolgozásához. 

2014-ben öt lekérdezést nyújtott be a hálózathoz, kettőt a parlamentek lobbizással 

kapcsolatos bevált gyakorlatairól. 2015-ben jelentősen nőtt az Európai Parlament 

lekérdezéseinek száma (összesen 13 lekérdezés). Ez a fejlemény azzal magyarázható, hogy a 

Parlamentben szélesebb körben ismerik az ECPRD szolgáltatásait, és néhány kiemelt ügyfél 

folyamatosan használja azokat. A 13 lekérdezésből kettő az európai parlamenti képviselők 

pénzügyi érdekeltségeire vonatkozott, kettő pedig a mentelmi jog felfüggesztésének 

eljárásaihoz kapcsolódott. A parlamentek számadataival és stratégiai tervezésével kapcsolatos 

lekérdezéseket a stratégiai végrehajtási keretprogrammal összefüggésben nyújtottak be.  Egy 

lekérdezés a parlamentek hatásvizsgálataival kapcsolatban érkezett be, amelyet a „Jogalkotási 

ciklus befejezése” elnevezésű rendszerhez fűzött észrevételnek kell tekinteni. A robotika jogi 

szempontjaival kapcsolatos lekérdezés egy arra irányuló kísérletnek tekinthető, hogy a 

részletesebb információcsere kialakítása érdekében azonosítsák a hasonló ügyeken dolgozó 

többi parlamentet az Európai Unióban.   

 

Emellett több esetben az Európai Parlament más szolgálatai keresték meg a Nemzeti 

Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságát, hogy adjon információt a nemzeti 

parlamentekről, amelyeknek az ECPRD weboldalán tárolt adatok felhasználásával lehet 

válaszolni.  

 

2014-ben a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága az Európai 

Parlament 21 válaszát koordinálta, amelyek a más parlamentek által elsősorban 

adminisztratív és eljárási ügyekben benyújtott lekérdezésekre reagáltak. 2015-ben 20 

észrevételt tettek, szintén a legkülönbözőbb témákban.  
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Az ECPRD weboldalát is továbbfejlesztették. 2014-ben ez a munka elsősorban az 

összehasonlító parlamenti adatokkal kapcsolatos projekt eredményeinek végrehajtására 

irányult. 2015 óta az egyes parlamentekre vonatkozó „Parlamenti ismertetők” egy helyre 

csoportosítják át az összes elérhető legfontosabb adatot, kapcsolattartási adatot és a 

válaszokat. Ez lehetővé teszi azoknak az információknak a visszakeresését egy parlamenttel 

kapcsolatban, amelyek máshol nem találhatók meg. 

 

Spotlight az európai parlamentekről 

2014-ben a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága egy új 

információs szolgáltatást indított el „Spotlight az európai parlamentekről” néven. A 

kezdeményezés célja, hogy jobban kihasználja az ECPRD lekérdezési adatbázisában tárolt 

bőséges információkat, és ne csak az európai parlamenti képviselőket tájékoztassa a 

tematikus munkájukhoz szorosan kapcsolódó ügyekről, hanem az Európai Parlament más 

meghatározott célcsoportjait is. A Spotlight összegzi egyes kiválasztott összehasonlító 

lekérdezések eredményeit, amelyeket az ECPRD parlamentjei cseréltek ki egymás között. 

2014 óta 8, legfeljebb négy oldalas kiadványt adtak ki olyan ügyekről, mint például az 

európai parlamenti képviselők részvételi jogai a nemzeti parlamentjeik ülésein vagy az 

biztonságos származási országok listája az uniós tagállamok menedékjoga alapján. A projekt 

elindításakor összegyűjtött reakciók pozitívak és bátorítóak voltak.  

 

Az ECPRD üléseinek, az Európai Parlament által kiadott összehasonlító lekérdezéseknek és a 

„Spotlight az európai parlamentekről” 2014-es és 2015-ös kiadványainak részletes 

felsorolását az V. melléklet tartalmazza. 

 

6.3. Egyéb eszközök  

 

Az Európai Parlament Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága 

folyamatosan azon dolgozik, hogy javítsa azokat az eszközöket, amelyek információcsere és a 

nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés céljából az európai parlamenti képviselők 

és a személyzet rendelkezésére állnak. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be az 

Igazgatóság által 2014-ben és 2015-ben ezen a területen végzett munkára. 

 

Connect – Az Európai Parlament adatbázisa a nemzeti parlamentek dokumentumairól 

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága kezeli az Európai 

Parlament intranetjén elhelyezett Connect adatbázist, amely tartalmazza az összes olyan 

Unióval kapcsolatos dokumentumot, amelyet a nemzeti parlamentek 2010 óta hivatalosan 

benyújtottak az Európai Parlamenthez.  

 

Jelenleg az európai parlamenti képviselők, asszisztensek, képviselőcsoportok, a bizottságok 

titkárságai és az Európai Parlament egyéb tisztviselői, valamint a nemzeti parlamentek 

Brüsszelben lévő képviselői férhetnek hozzá az adatbázishoz az Európai Parlament 

intranetjén a következő címen: http://www.connect.ep.parl.union.eu.  

 

2014-ben a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága egy nagyszabású 

informatikai projektet indított el, hogy a Connect adatbázist az Európai Parlament 

intranetjéről a nyilvánosan elérhető http://www.europarl.europa.eu/relnatparl weboldalra 

telepítse át. A tervek szerint az új adatbázis 2016 végén vagy 2017 elején lesz elérhető.  

 

 

 

http://www.connect.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
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„Elnökségi parlament” támogató programok 

Az Európai Parlament mindig is támogatta a saját szolgálatai és a nemzeti parlamentek 

adminisztrációs egységei közötti kiterjedt együttműködést. A parlamentközi együttműködés 

és kapcsolattartás a soros elnökségek parlamenti dimenziójának előkészítési szakaszában 

intenzívebbé válik Amikor az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét első alkalommal 

ellátó ország írásban kéri az Európai Parlament segítségét az elnökség parlamenti 

dimenziójával kapcsolatos tevékenységeinek előkészítéséhez, akkor az Európai Parlament az 

adott nemzeti parlamenttel megosztva – a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás keretein 

belül – hozzájárulhat a program költségeihez. 

 

2014–2015-ben a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága ilyen 

támogatási programot fogadott el Lettország Parlamentje és Szlovákia Nemzeti Tanácsa 

számára.  Hogy hozzájáruljon a lett elnökség parlamenti dimenziójának sikeréhez, különböző 

látogatásokat szerveztek Lettország Parlamentjének képviselői számára, emellett pedig 

Lettország Parlamentjének szakértői tanulmányi látogatást tehettek az Európai Parlament 

bizottságainál és szolgálatainál. Az Európai Parlament beleegyezett abba is, hogy egy lett 

európai parlamenti tisztviselőt jelöljenek ki a COSAC titkárságára, aki a COSAC lett 

elnökségét képviseli a 18 hónapos mandátuma alatt.  

2015 novemberében, a következő szlovák elnökség előkészítése során is hasonló 

tevékenységeket szerveztek a képviselők és a parlamenti személyzet számára. Mivel a kijelölt 

tisztviselő munkája gyümölcsözőnek és kölcsönösen eredményesnek bizonyult, az Európai 

Parlament Szlovákia Nemzeti Tanácsának kérésére egy szlovák európai parlamenti 

tisztviselőt rendelt ki a COSAC titkárságára a COSAC szlovák elnöksége alatt. 

 

A kapcsolattartó bizottságok címtára (CorCom) 

Az Európai Parlament által kezelt kapcsolattartó bizottságok címtára (CorCom) egy 

egyedülálló felhasználóbarát adatbázis, amely információkat tartalmaz a nemzeti parlamentek 

és az Európai Parlament valamennyi bizottságáról. 

 

Miközben a parlamentközi együttműködés egyre intenzívebbé vált az elmúlt években, 

alkalmanként kihívást jelentett a 41 nemzeti parlamenti kamarán belül a megfelelő kapcsolat 

megtalálása. Éppen ezért a Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága 

2014-ben teljesen átvizsgálta a kapcsolattartó bizottságok régóta meglévő címtárát, és 

újraindította ezt az egyedülálló felhasználóbarát keresőeszközt.  

 

Az európai parlamenti képviselők, asszisztensek, képviselőcsoportok, a bizottságok 

titkárságai és az Európai Parlament egyéb tisztviselői immár az Európai Parlament intranetjén 

a http://www.corcom.ep.parl.union.eu címen férhetnek hozzá az új címtárhoz, ahol azonnal 

listákat hozhatnak létre a nemzeti parlamentek minden olyan bizottságáról, amelyek politikai 

feladatköre megfelel egy adott európai parlamenti bizottságnak, beleértve a megfelelő 

bizottsági elnökök nevét, a titkárságok kapcsolattartási adatait, a bizottsági weboldalakra 

mutató linkeket stb. is. 

 

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága felel a címtár kezeléséért, 

magukat az adatokat viszont a nemzeti parlamentek Brüsszelben lévő képviselői bocsátják 

rendelkezésre. Ugyan minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azonosítsák az 

Európai Parlament bizottságainak a lehető legjobban megfelelő nemzeti parlamenti 

bizottságokat, fontos megemlíteni, hogy a parlamenti bizottságok hatáskörei nem minden 

esetben feleltethetők meg közvetlenül. 

 

http://www.corcom.ep.parl.union.eu/
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A nemzeti parlamentek Brüsszelben lévő képviselői az Európai Parlament irodáiban lévő 

számítógépeiken férhetnek hozzá a címtárhoz.  

 

Ahogy a parlamentközi együttműködés minden más esetében is, a cél az, hogy a megfelelő 

embereket, a megfelelő időben és a megfelelő témával kapcsolatban ültessék egy asztalhoz. 

 

A nemzeti parlamentek képviselői Brüsszelben 

A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága fogadja a nemzeti 

parlamentek Brüsszelben lévő képviselőit, és irodákat, üléstermeket és informatikai 

infrastruktúrát bocsát a rendelkezésükre. Mára minden uniós tagállam parlamentjének van 

képviselete Brüsszelben. A „Nemzeti parlamentek kapcsolattartói” alatt elérhető képviselők 

aktualizált listája: http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html.  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/about/contacts.html
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MELLÉKLETEK 

 

 

 

 

I. MELLÉKLET – A COSAC ülései – témakörök és vezérszónokok 

 

Esemény Témakörök Vezérszónokok/bizottsági tagok 
A COSAC elnökeinek ülése 

2014. január 26–27., Athén 
 Az Európa és polgárai közötti 

kapcsolat újraépítése: az 

intézmények szerepe 

 

 Eszmecsere az Európai 

Parlament és a nemzeti 

parlamentek közötti 

kapcsolatokról 

 

 

 Az Európai Unió Tanácsa 

görög elnökségének prioritásai 

 Maroš ŠEFČOVIČ, az Európai Bizottság 

intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért 

felelős alelnöke 

 

 Carlo CASINI, az Európai Parlament 

Alkotmányügyi Bizottságának elnöke, az 

Európai Parlamentnek az Európai 

Parlament és a nemzeti parlamentek 

közötti kapcsolatokért felelős előadója 

 

 Evangelos VENIZELOS a Görög Köztársaság 

miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere 

A COSAC LI. plenáris ülése, 

Athén, 2014. június 15–17. 

 

 Az Európai Unió Tanácsának 

görög elnökségével 

kapcsolatos jelenlegi helyzet 

 

 Az EU előtt álló kihívások: az 

ukrajnai válság 

 

 

 Demokratikus legitimitás és az 

európai vezetés: az európai 

választások másnapján 

 

 

 

 

 

 A COSAC női fórumának 

ülése 

 

– A nők a gazdasági és 

pénzügyi válság tükrében 

– Gazdasági és pénzügyi 

válság: a nőkre gyakorolt hatás 

 

– A nemi dimenzió beépítése 

az EU növekedési stratégiájába 

 

 

 Az európai foglalkoztatási 

stratégia újragondolása 

 

 Befektetés az európai 

ifjúságba: a gazdasági 

válságból kivezető út 

 

 Ifjúsági garancia: bevált 

gyakorlatok 

 A kreativitás és a fiatalok 

 Antonis SAMARAS, Görögország 

miniszterelnöke 

 

 

 Elmar BROK, az Európai Parlament 

Külügyi Bizottság elnöke 

 

 Miguel Angel MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, az Európai Parlament 

nemzeti parlamentekhez fűződő 

kapcsolatokért felelős alelnöke, 
Constantinos TASSOULAS 

parlamenti képviselő, a „Konstantinos 

Karamanlis” Intézet a Demokráciáért 

elnöke, Görögország 

 

 

 

 

 Aikaterini SIDIROPOULOU - 

PAPAKOSTA, az egyenlőséggel, ifjúsággal 

és emberi jogokkal foglalkozó állandó 

különbizottság elnöke, Görögország 

Parlamentje 

 

 

 Prof. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ, 

parlamenti képviselő, Litvánia Parlamentje, a 

COSAC női fórumának koordinátora 

 

 

 ANDOR László, a foglalkoztatásért, a 

szociális ügyekért és a társadalmi 

befogadásért felelős biztos 

 

 Paulo MOTA PINTO, az Európai Ügyek 
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vállalkozói készségeinek 

ösztönzése 

 

 

Bizottságának elnöke, a Köztársaság 

Nemzetgyűlése, Portugália 

 

 Silvia MODIG, parlamenti képviselő, 

Finnország Parlamentje 

 

 Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, az 

Európai Ügyek Bizottságának elnöke, 

Lettország Parlamentje 

A COSAC elnökeinek ülése 

Róma, 2014. július 17–18. 

 

 Az olasz elnökség prioritásai 

és az Európai Unió kilátásai az 

európai választások után 

 

 

 

 Európai strukturális és 

beruházási alapok 2014 és 

2020 között 

 

 Sandro GOZI, a Minisztertanács 

elnökségének európai ügyekért felelő 

miniszterhelyettese, Maroš ŠEFČOVIČ, az 

Európai Bizottság intézményközi 

kapcsolatokért és igazgatásért felelős alelnöke 

 

 Graziano DELRIO, a Minisztertanács 

elnökségének regionális és kohéziós 

politikáért és sportért felelős 

miniszterhelyettese, Johannes HAHN, az 

Európai Bizottság regionális politikáért 

felelős biztosa 

LII. COSAC ülés 

Róma, 2014. november 30. –  

2014. december 2. 

 

 Helyzetjelentés az EU 

Tanácsának olasz elnökségéről 

 

 A szupranacionális 

demokrácia jövője 5 évvel a 

Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépése után: Mi a 

szerepe az európai 

intézményeknek és a nemzeti 

parlamenteknek? 

 

 

 

 

 

 Az Európa 2020 stratégia 

felülvizsgálata: növekedés, 

foglalkoztatás és 

versenyképesség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Európai integrációs kilátások: 

Az Európai Unió globális 

szerepe és politikáinak 

kivetülése a Földközi-tenger 

medencéjében és Kelet-

Európában 

 

 

 

 

 Az európai ügynökségek 

 Matteo RENZI, Olaszország 

Minisztertanácsának elnöke 

 

 Frans TIMMERMANS, első alelnök, 

Európai Bizottság, Danuta Maria 

HÜBNER, az Alkotmányügyi 

Bizottság elnöke, Európai Parlament, 

Lord Timothy BOSWELL, Uniós 

ügyekkel foglalkozó parlamenti 

bizottság, Egyesült Királyság Lordok 

Háza, Marc ANGEL, a külügyi és 

európai ügyekkel foglalkozó bizottság 

elnöke, Luxemburg Képviselőháza 

 

 Pier Carlo PADOAN, Olaszország gazdasági 

és pénzügyminisztere, Danielle AUROI, az 

Európai Ügyek Bizottságának elnöke, 

Franciaország Nemzetgyűlése, Gunther 

KRICHBAUM, az Európai Uniós Ügyek 

Bizottságának elnöke, Bundestag, Juan 

MOSCOSO DEL PRADO, a Pénzügyi 

Bizottság és a Külügyi Bizottság tagja, a 

Spanyolország Parlamentje 

 

 Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, 

alelnök, Európai Parlament, 
Claudio MARTINI, az Uniós 

Politikák Bizottságának tagja, 

Olaszország Szenátusa, Lolita 

ČIGĀNE, az Európai Ügyek 

Bizottságának elnöke, Lettország 

Parlamentje (Saeima), Sandro GOZI, 

a Minisztertanács elnökségének 

európai ügyekért felelő 
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demokratikus ellenőrzése 

 

 

 

miniszterhelyettese 

 

 Morten KJÆRUM, az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségének igazgatója és az Európai 

Ügynökségek Hálózatának koordinátora 

2014-ben, Sir William CASH, az Európai 

Ellenőrzési Bizottság elnöke, az Egyesült 

Királyság Alsóháza 

A COSAC elnökeinek ülése 

Riga, 2015. február 2. 

 

 Az Európai Unió Tanácsa lett 

elnökségének prioritásai és az 

Európai Unió kilátásai az új 

Európai Bizottság 

megválasztása után 

 

 

 

 A keleti partnerség és az 

előttünk álló kihívások 

 

 Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, a Lett 

Köztársaság Külügyminisztériumának 

parlamenti államtitkára, Frans 

TIMMERMANS, az Európai Bizottság 

minőségi jogalkotásért, intézményközi 

kapcsolatokért, jogállamiságért és az Alapjogi 

Chartáért felelős első alelnöke 

 

 Urban AHLIN, Svédország Parlamentjének 

(Riksdag) elnöke, Edgars RINKĒVIČS, a Lett 

Köztársaság külügyminisztere, Ostap 

SEMERAK, az ukrán Verhovna Rada 

Európai Integrációs Bizottságának első 

elnökhelyettese 

A COSAC LIII. plenáris ülése 

Riga, 2015. május 31–június 2. 

 

 Az Európai Unió Tanácsának 

lett elnökségével kapcsolatos 

jelenlegi helyzet 

 

 Az Európai Unió 

energiapolitikája: A jelenlegi 

helyzet, kihívások és 

lehetőségek 

 

 

 

 

 Az EU kereskedelempolitikája 

az elkövetkező öt évben: 

Középpontban az EU és az 

USA közötti transzatlanti 

kereskedelmi és beruházási 

partnerségről folytatott 

tárgyalások 

 

 

 

 Az európai uniós ügyek 

parlamenti vizsgálatának 

jövője 

 

– A nemzeti parlamentek 

részvétele az uniós 

döntéshozatalban: A jelenlegi 

helyzet és  

a meglévő eszközök 

áttekintése 

 

– Zöld lap: A megerősített 

politikai párbeszéd felé 

 

 

 Laimdota STRAUJUMA, a Lett Köztársaság 

miniszterelnöke 

 

 

 Maroš ŠEFČOVIČ, az Európai 

Bizottság energiaunióért felelős 

alelnöke, Jerzy BUZEK, az Európai 

Parlament Ipari, Kutatási és 

Energiaügyi Bizottságának elnöke, 

Petr HLOBIL, a Green 10 elnöke 

 

 Cecilia MALMSTRÖM, az Európai 

Bizottság kereskedelmi biztosa,  Artis 

PABRIKS, az Európai Parlament 

Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságának tagja 

 

 

 

 

 

 Herman DE CROO, a Flamand Parlament 

tagja, Gunther KRICHBAUM, a Bundestag 

Európai Uniós Ügyek Bizottságának elnöke 

 

 

 Dominic HANNIGAN, Írország Parlamentje 

európai ügyekkel foglalkozó vegyes 

bizottságának elnöke, Paolo TANCREDI, az 

Uniós Politikák Bizottságának alelnöke, 

Olaszország Képviselőháza 

 

 Maria João RODRIGUES, az 

Európai Parlament Foglalkoztatási 

és Szociális Bizottságának tagja, 
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– Az Európai Bizottság 

többéves munkaprogramja és a 

parlamentek szerepe  

 

 

Danielle AUROI, Franciaország 

Nemzetgyűlése európai ügyekkel 

foglalkozó bizottságának elnöke 

A COSAC elnökeinek ülése 

Luxemburg, 2015. július 12–13. 

 

 Az Európai Unió Tanácsa 

luxemburgi elnökségének 

prioritásai  

 

 

 A politikai párbeszéd 

megerősítése a „zöld lapos” 

eljárás bevezetésével és az 

indokolt véleményekre 

vonatkozó eljárás („sárga 

lapos” eljárás) javításával 

 Nicolas SCHMIT, a munkaügyekért, 

foglalkoztatásért és a szociális és 

szolidaritáson alapuló gazdaságért felelős 

miniszter 

 

 

 Paulo MOTA PINTO, Portugália Parlamentje 

(Assembleia da República) európai ügyekért 

felelős bizottságának elnöke, Lord Timothy 

BOSWELL, Uniós ügyekkel foglalkozó 

parlamenti bizottság, Egyesült Királyság 

Lordok Háza, Frans TIMMERMANS, az 

Európai Bizottság minőségi jogalkotásért, 

intézményközi kapcsolatokért, 

jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért 

felelős első alelnöke 

 

A COSAC LIV. plenáris ülése 

Luxemburg, 2015. november 29. –  

1 December 2015 

 

 Közös menekültügyi politika 

és a legális migrációra 

vonatkozó politika 

 

 

 

 

 

 

 

 Az irreguláris migráció elleni 

küzdelem és Európa külső 

határainak biztosítása 

 

 

 

 Az európai digitális egységes 

piaci stratégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bővítési politika 

 

 Gaston STRONCK, a nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok és európai ügyek igazgatója, 

Külügyek és Európai Ügyek Minisztériuma, 

Laura FERRARA, az Európai Parlament 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságának tagja, Jean-Pierre 

SCHEMBRI, Európai Menekültügyi 

Támogatási Hivatal (EASO) 

 

 Michele BORDO, az Uniós Politikák 

Bizottságának elnöke, Olaszország 

Képviselőháza, Rear Admiral Hervé 

BLÉJEAN, EUNAVFOR MED helyettes 

parancsnoka 

 

 Andrus ANSIP, az Európai Bizottság digitális 

egységes piacért felelős alelnöke, Jean-Paul 

ZENS, Premier Conseiller de Gouvernement, 

Service des médias et des communications, 

Ministère d'Etat du Grand-Duché de 

Luxembourg, Kalle PALLING, Észtország 

Parlamentje (Riigikogu) Európai Ügyek 

Bizottságának elnöke, Angelika MLINAR, 

az Európai Parlament tagja 
 

 Simon MORDUE, stratégiai és 

Törökországért felelős igazgató, DG NEAR, 

Európai Bizottság, Kamal Izidor SHAKER, 

Szlovénia Nemzetgyűlése (Drzavni zbor) 

uniós ügyekkel foglalkozó bizottságának 

elnöke, Gunther KRICHBAUM, a Bundestag 

Európai Uniós Ügyek Bizottságának elnöke 
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II. MELLÉKLET – Az Európai Parlament bizottságai által Brüsszelben megszervezett 

parlamentközi ülések 

 

2014 

 
 Részvétel 

Nemzeti parlamentek EP 

EP-bizottság Esemény Képviselő

k 

Parlamentek Kamarák Képviselő

k 
 

ECON/ 

EMPL/ 
BUDG 

20-22 January 

Európai parlamenti hét:   

Parlamentközi konferencia az Európai Unió 
gazdasági kormányzásáról (a gazdasági és monetáris 

unióbeli stabilitásról, koordinációról és 

kormányzásról szóló szerződés 13. cikke)* 
Az európai szemeszter 2013. és 2014. évi ciklusa  

136 28 41 58 

 18 February 

Parlamenti fórum Miguel Angel 

Martínez és Othmar Karas, az 

Európai Parlament nemzeti 

parlamentekhez fűződő 

kapcsolataiért felelős alelnökeinek 

szervezésében  

„Uniós parlamentek a globális kormányzásban” 

28 15 16 8 

 
FEMM 

5 March 
Parlamentközi bizottsági ülés 

„A nőkkel szembeni erőszak megelőzése 

valamennyiünket érintő kihívás” 

34 20 22 8 

LIBE 19 March 

Közös bizottsági ülés  

„Jövőbeli prioritások az állampolgári jogok, a bel- és 

igazságügy terén” 

37 24 19 60 

ECON 23 September 
Eszmecsere a nemzeti parlamentekkel 

 „Az európai szemeszter 2014. évi ciklusa” 

18 9 11 47 

AFET 1-2 December 
Parlamentközi bizottsági ülés 

„Az EU külső fellépésének menetrendje – Nyugat-

Balkán”  

43 27 34 98 

 

2015 

 
 Részvétel 

Nemzeti parlamentek EP 

EP-bizottság Esemény Képviselő

k 

Parlamentek Kamarák Képviselő

k 
 

 
ECON/ 

EMPL/ 

BUDG 

2-4 February 

Európai parlamenti hét: 
Az európai szemeszter 2014 – 2015. évi ciklusa 

A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, 

koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 13. 

cikke szerinti konferencia* 

112 28 42 73 

LIBE 23-24 February 

Parlamentközi bizottsági ülés 
„Az intelligens határellenőrzésről szóló csomag: 

Európai kihívások, nemzeti tapasztalatok, a 

megteendő út” 

25 16 20 40 

JURI 26 February 
Munkaértekezlet: 

„Polgári jogi és igazságszolgáltatási fórum: 

Határokon átnyúló tevékenységek az EU-ban – A 
polgárok életének megkönnyítése” 

11 11 11 5 

FEMM 5 March 34 17 26 16 
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Parlamentközi bizottsági ülés 

„A nők és lányok társadalmi szerepvállalásának 

növelése az oktatás révén” 

ENVI 30 March 

Parlamentközi bizottsági ülés 

„Az ENSZ párizsi éghajlat-változási konferenciájától 
(COP 21) 2015-ig:  az innovatív, alacsony szén-

dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony Európa 

ütemterve” 

47 21 27 44 

AFET 4-5 May 

Parlamentközi bizottsági ülés 

 „Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata – 
Kitekintés az Európai Tanács védelemmel foglalkozó 

2015. júniusi ülésére”  

35 20 26 48 

 

 Részvétel 

Nemzeti parlamentek EP 

EP-bizottság Esemény Képviselő

k 

Parlamentek Kamarák Képviselő

k 
LIBE 28-29 May 

Parlamentközi bizottsági ülés 

„Konferencia a hírszerző szolgálatok demokratikus 

felügyeletéről az EU-ban” 

34 17 21 36 

TAXE 17 June 

Eszmecsere a nemzeti parlamentekkel 

„Agresszív adótervezés és demokratikus ellenőrzés: a 
parlamentek szerepe” 

39 18 20 42 

PETI 23 June 

Meghallgatás a nemzeti parlamentek részvételével 
„A petíciós jog” 

7 6 6 18 

ECON 15 September 

Eszmecsere a nemzeti parlamentekkel  

„Az európai szemeszter 2015. évi ciklusa” 

18 11 12 32 

LIBE 23 September 

Parlamentközi bizottsági ülés 

„Migráció (a Földközi-tenger medencéjében kialakul 
helyzet és egy holisztikus megközelítés 

szükségességének összefüggésében)” 

37 17 19 47 

TRAN 13 October 

Parlamentközi bizottsági ülés 
„Transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T), a 

transznacionális összeköttetéseket is beleértve” 

30 14 17 23 

DEVE 13 October 
Parlamentközi bizottsági ülés 

„A nem teljesült millenniumi fejlesztési célok és az 

újonnan elfogadott fenntartható fejlesztési célok 
végrehajtása” 

12 7 8 17 

AFET 10 November 

Parlamentközi bizottsági ülés 

„Kliens háborúk a MENA térségben és a védelemmel 
foglalkozó júniusi Európai Tanács nyomon követése, 

az EU kül- és biztonságpolitikai globális stratégiáját 
is beleértve” 

20 13 16 71 

AFCO 19 November 

Parlamentközi bizottsági ülés 

„Az Unió intézményi fejlődésének jövője: az Európai 
Parlament és a nemzeti parlamentek közötti politikai 

párbeszéd javítása és a végrehajtó hatalom feletti 

ellenőrzés megerősítése európai szinten” 

20 13 14 26 

CULT 3 December 

Parlamentközi bizottsági ülés 

„Oktatás és ifjúságpolitika” 

18 11 12 23 

 

 

* Ez az áttekintés a hivatalos ülésprogramokban abban az időben megadott címekkel sorolja fel a parlamentközi 

konferenciákat. 2015. november 10-én a parlamentközi konferencia elfogadta eljárási szabályzatát, amely a 

következőképpen rendelkezik: „A konferencia neve a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, 

koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 13. cikke alapján »az európai unióbeli stabilitásról, valamint 

gazdasági koordinációról és kormányzásról tartott parlamentközi konferencia« (a továbbiakban: SECG 

parlamentközi konferencia)”. 
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III. MELLÉKLET – A nemzeti parlamentek által az Európai Parlamentben tett 

látogatások 

 

 
Ez az áttekintés felsorolja mindazokat az Európai Parlamentben tett látogatásokat, amelyeket az Európai 

Parlament Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága támogatásával szerveztek meg, 

valamint a támogatásával az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között tartott videokonferenciákat. 

Nem sorolja fel teljes körűen a nemzeti parlamentek képviselői vagy tisztviselői által az Európai Parlamentben 

tett összes látogatást.  

 

Ha kifejezetten nincs megadva más, akkor minden adat a politikai szinten tett látogatásokra vonatkozik (pl. az 

„Európai Ügyek Bizottsága” az Európai Ügyek Bizottságának tagjaira vonatkozik, míg a „Regionális Fejlesztési 

Bizottság tisztviselői” a személyzeti szintű látogatásokra utal). 
 

 

2014 
 
Dátum Ország / Kamara Bizottság / egyéb 

08/01/2014 UK – Lordok Háza Parlamenti bizottság 

08/01/2014 IE – Írország Parlamentje Munkahely-teremtési, Vállalkozási és Innovációs 

Bizottság 

20/01/2014 UK – Lordok Háza Belügyi Albizottság 

21/01/2014 SE - Riksdag Társadalombiztosítási Bizottság  

22/01/2014 FI - Eduskunta Bizottsági tisztviselők 

28/01/2014 UK – Lordok Háza Belügyi Albizottság 

11/02/2014 IE – Írország Parlamentje Európai Uniós Ügyek Vegyes Bizottsága 

11/02/2014 UK – Alsóház Környezetvédelmi ellenőrző bizottság 

17/02/2014 NL - Tweede Kamer A Parlament képviselőinek látogatása 

20/02/2014 UK – Alsóház Tisztviselők 

05/03/2014 IT - Senato 

IT - Camera dei Deputati 

Külügyi Bizottság (videokonferencia) 

Európai Ügyek Bizottsága (videokonferencia) 

27-28/03/2014 DK - Folketing Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság 

titkárságának tisztviselői 

01/04/2014 DK - Folketing Eva Kjer Hansen, az európai uniós ügyekkel 

foglalkozó bizottság elnökének látogatása  

03/04/2014 SE - Riksdag A Parlament képviselőinek küldöttsége 

03-04/04/2014 UK – Alsóház Tisztviselők 

15/05/2014 AT - Nationalrat A Parlament igazgatóságának tisztviselői  

05/06/2014 AT - Nationalrat A Parlament igazgatósága jogi, jogalkotási és kutatási 

szolgálatának vezetője által tett látogatás  

23/06/2014 UK – Lordok Háza Az uniós intézmények megismerése céljából tett 

látogatás (tisztviselők) 

25/06/2014 UK – Westminster Alapítvány 

a Demokráciáért 

A Kelet-afrikai Törvényhozó Gyűlés (EALA) 

tisztviselőinek küldöttsége 

27/06/2014 LV - Saeima A litván elnökség előkészületei (videokonferencia) 

08/09/2014 NL - Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg elnök látogatása  

11-12/09/2014 AT - Nationalrat A Parlament igazgatósága látogatói és 

eseményszervezési szolgálatának tisztviselői  

24-25/09/2014 UK – Lordok Háza Uniós Gazdasági és Pénzügyi Albizottság 

30/09/2014 SE - Riksdag A Védelmi, valamint az Ipari és Kereskedelmi 

Bizottság tisztviselői  

01-02/10/2014 DK - Folketing A bizottság titkárságának tisztviselői  

06-07/10/2014 DK - Folketing A bizottság titkárságának tisztviselői  

09/10/2014 LV - Saeima Zanda Kalniņa-Lukaševic, az európai uniós ügyekkel 

foglalkozó bizottság elnökének látogatása 

15/10/2014 EE – Észt Köztársaság Toomas Hendrik Ilves, az Észt Köztársaság elnökének 

látogatása 
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31/10/2014 NL - Tweede Kamer Tisztviselők 

03-04/11/2014 FI - Eduskunta A Parlament képviselőinek küldöttsége 

04-05/11/2014 UK – Lordok Háza Belső Piaci Albizottság 

10/11/2014 NL - Tweede Kamer Tisztviselők 

11-12/11/2014 Északi Tanács Környezetvédelmi Bizottság 

12-13/11/2014 UK – Lordok Háza Tisztviselők 

13/11/2014 SE - Riksdag A Kommunikációs Részleg tisztviselői 

13/11/2014 UK-IE – Brit–Ír Parlamenti 

Közgyűlés 

Európai Ügyek Bizottsága 

13-14/11/2014 UK – Alsóház A Regionális Fejlesztési Bizottság tisztviselői 

17-18/11/2014 IE – Írország Parlamentje Tisztviselők  

18-19/11/2014 UK – Lordok Háza Belügyi, Egészségügyi és Oktatási Albizottság 

19/11/2014 FR - Assemblée nationale Védelmi Bizottság és a Jogi Bizottság 

19-20/11/2014 FR - Assemblée nationale Külügyi Bizottság 

19-20/11/2014 UK – Alsóház Környezetvédelmi, Élelmezés- és Vidékügyi Bizottság 

19-20/11/2014 CZ - Poslanecká Snemovna Választási Bizottság  

03/12/2014 IT - Camera dei Deputati Rosy Bindi, elnök és a maffiaellenes parlamenti 

vizsgálóbizottság más tagjai 

04/12/2014 SE - Riksdag Az EU Tájékoztatási Egység tisztviselői 

09/12/2014 IT - Camera dei Deputati Hulladékokkal foglalkozó vizsgálóbizottság 

09/12/2014 LV - Saeima A költségvetési, a szociális, az európai ügyekkel 

foglalkozó és a gazdasági bizottság elnökeinek 

látogatása 

09/12/2014 SI - Državni Zbor A Parlament képviselőinek küldöttsége 

11/12/2014 DE - Bundestag Európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság 

12/12/2014 NL - Tweede Kamer Tisztviselők 

12/12/2014 PL - Sejm A Parlament képviselőinek küldöttsége 

 

 

2015 
 

Dátum Ország / Kamara Bizottság / egyéb 

19/01/2015 DK - Folketinget Tisztviselők 

19/01/2015 LV - Saeima Európai Ügyek Bizottsága  

20/01/2015 FR - Sénat Jean Bizet és Simon Sutour, az európai uniós ügyekkel 

foglalkozó bizottság elnökének látogatása 

21/01/2015 NL - Tweede Kamer A Parlament képviselőinek látogatása 

21/01/2015 CY – Képviselőház Menekült, Eltűnt, Beékelt Területen vagy Kedvezőtlen 

Körülmények Között Élő Személyekkel Foglalkozó 

Bizottság 

21/01/2015 FR - Assemblée nationale A Parlament képviselőinek küldöttsége 

21-22/01/2015 NL - Tweede Kamer Infrastrukturális és Környezetvédelmi Bizottság 

21-22/01/2015 FI - Eduskunta A Parlament képviselőinek küldöttsége 

22/01/2015 UK – Alsóház Államháztartási Bizottság 

22/01/2015 Északi Tanács A képviselők küldöttsége 

26/01/2015 FR - Assemblée nationale Danielle Auroi, az európai ügyekkel foglalkozó 

bizottság elnökének látogatása 

26/01/2015 IT - Senato & Camera dei 

Deputati 

Tisztviselők 

28/01/2015 UK – Alsóház Energia és éghajlatváltozás  

28/01/2015 ES - Cortes Generales A Parlament képviselőinek küldöttsége 

28-29/02/2015 HU – Országgyűlés Tisztviselők 

02/02/2015 FR - Assemblée nationale Külügyi Bizottság 

04/02/2015 DE - Bundestag Sportbizottság 

05/02/2015 FR - Sénat & Assemblée 

nationale 

A Parlament képviselőinek küldöttsége 

16-17/02/2015 AT - Nationalrat Tisztviselők 

25/02/2015 IE – Írország Parlamentje Igazságügyi, Védelmi és Esélyegyenlőségi 
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Vegyesbizottság 

02-04/03/2015 PL - Sejm A Kancellária Kapcsolattartási és Tájékoztató 

Hivatalának tisztviselői 

03/03/2015 UK – Alsóház és Lordok Háza Háromoldalú találkozó az Alsóház és a Lordok Háza 

képviselői és a brit európai parlamenti képviselők 

között 

04/03/2015 DE - Bundestag Közlekedési Bizottság 

05/03/2015 FR - Assemblée nationale Ötletbörze-bizottság a jogok és szabadságjogok 

kérdéséről a digitális korban 

11/03/2015 FR - Assemblée nationale Európai Ügyek Bizottsága 

17/03/2015 FR - Assemblée nationale Gazdasági Bizottság 

17/03/2015 SE - Riksdag Védelmi Bizottság 

23/03/2015 NL - Tweede Kamer Pénzügyi Bizottság 

23/03/2015 SE - Riksdag Az Unió a Mediterrán Térségért Közgyűlése 

24/03/2015 FR - Sénat Európai Ügyek Bizottsága 

24/03/2015 SE - Riksdag Európai Uniós Ügyek Bizottsága 

30/03/2015 NL - Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg elnök látogatása 

30/03/2015 FR - Assemblée nationale Elisabeth Guigou, a Külügyi Bizottság elnökének 

látogatása 

06/04/2015 DE - Bundestag Környezetvédelmi, Természetmegőrzési, Építésügyi és 

Nukleáris Biztonsági Bizottság 

13-14/04/2015 UK – Alsóház A könyvtár tisztviselői 

14/04/2015 SI - Državni Zbor Kamal Izidor Shaker, az európai uniós ügyekkel 

foglalkozó bizottság elnökének látogatása Uršula Zore 

Tavčar,  

főtitkár és Jerneja Bergoč, főtitkárhelyettes Parlamenti 

képviselők 

16/04/2015 FR - Assemblée nationale Európai Ügyek Bizottsága 

16/04/2015 UK – Alsóház Tisztviselők 

20/04/2015 NL - Tweede Kamer Infrastrukturális és Környezetvédelmi Bizottság 

22/04/2015 DK - Folketinget A Parlament képviselőinek dán/grönlandi küldöttsége 

24/04/2015 FR - Assemblée nationale Szociális ügyekkel foglalkozó bizottság 

28/04/2015 FR - Sénat Gérard Larcher, elnök látogatása 

04/05/2015 DE - Bundestag A Parlament képviselőinek küldöttsége 

06/05/2015 IT - Senato Európai Uniós Ügyek Bizottsága (videokonferencia) 

07/05/2015 FR - Assemblée nationale  Gazdasági Bizottság 

12/05/2015 IE – Írország Parlamentje Tisztviselők 

12/05/2015 SE - Riksdag Alkotmányügyi Bizottság 

12-13/05/2015 HU – Országgyűlés A Kulturális Bizottság tisztviselői 

13/05/2015 FR - Assemblée nationale Jogi Bizottság  

18/05/2015 FR - Sénat A Parlament képviselőinek küldöttsége 

19-20/05/2015 SE - Riksdag A kormányhivatal tisztviselői 

26-28/05/2015 RO - Camera Deputaților Cristian-Adrian Panciu, főtitkár látogatása 

28-29/05/2015 UK – Alsóház Az uniós intézmények megismerése céljából tett 

látogatás (tisztviselők) 

15/06/2015 SE - Riksdag Közlekedési és Kommunikációs Bizottság 

23/06/2015 DE - Bundestag Idegenforgalmi Bizottság 

23-24/06/2015 DE - Bundestag Jogi Bizottság 
30/06/2015 IT - Senato A tanácsosok küldöttsége 

02/07/2015 SK – Nemzeti Tanács Daniel Guspan, a Kancellária főtitkárának látogatása  

02/07/2015 UK – Lordok Háza Uniós ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság; Uniós 

Energiaügyi és Környezetvédelmi Albizottság; Uniós 

Belső Piaci Albizottság 

06/07/2015 NL - Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg elnök látogatása 

07/07/2015 FR - Assemblée nationale Európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság 

14/07/2015 UK-IE – Brit-Ír Parlamenti 

Közgyűlés 

Gazdasági Bizottság 

16/07/2015 NL - Tweede Kamer Európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság 
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02-03/09/2015 UK – Lordok Háza Needham Market-i Scott bárónő, parlamenti képviselő 

látogatása 

08/09/2015 FR - Assemblée nationale Pénzügyi Bizottság 

14-15/09/2015 FI - Eduskunta A Parlament új képviselőinek küldöttsége 

16-17/09/2015 FI - Eduskunta A Parlament új képviselőinek küldöttsége 

17/09/2015 FR - Assemblée nationale Külügyi Bizottság 

17/09/2015 SE - Riksdag Kulturális Bizottság 

21/09/2015 DE - Bundestag Fejlesztési Bizottság  

21/09/2015 NL - Tweede Kamer Uniós ügyekkel foglalkozó bizottság  

22/09/2015 FR - Assemblée nationale Fenntartható fejlődéssel foglalkozó bizottság; Pénzügyi 

Bizottság Külügyi Bizottság  

29-30/09/2015 AT - Nationalrat Karlheinz Kopf, alelnök látogatása 

29-30/09/2015 UK – Lordok Háza Az uniós intézmények megismerése céljából tett 

látogatás (tisztviselők) 

12-13/10/2015 FI - Eduskunta A Parlament új képviselőinek küldöttsége 

13/10/2015 FR - Assemblée nationale  A Parlament képviselőinek küldöttsége 

(videokonferencia) 

14-15/10/2015 FI - Eduskunta A Parlament új képviselőinek küldöttsége 

20/10/2015 IE – Írország Parlamentje A Munkahely-teremtési, Vállalkozási és Innovációs 

Minisztérium tisztviselői 

27/10/2015 NL - Tweede Kamer Mark Harbers, küldöttségi elnök látogatása 

(videokonferencia) 

10/11/2015 UK – Lordok Háza Uniós Belső Piaci Albizottság 

10/11/2015 SE - Riksdag Egészségügyi és Jóléti Bizottság 

12/11/2015 SE - Riksdag A Kommunikációs Részleg tisztviselői 

16/11/2015 FR - Assemblée nationale Szociális ügyekkel foglalkozó bizottság 

18-19/11/2015 RO - Senat Ovidiu Liviu Dontu, elnök, valamint az alkotmányügyi, 

polgári szabadságjogokkal és az Emberi Jogok Európai 

Bírósága által kiadott határozatok végrehajtásának 

nyomon követésével foglalkozó bizottság parlamenti 

képviselői 

25-26/11/2015 CZ - Senát A Parlament képviselőinek küldöttsége 

30/11/2015 NL - Tweede Kamer Anouchka van Miltenburg elnök látogatása 

02/12/2015 EE - Riigikogou Európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság  

02/12/2015 FR - Assemblée nationale Gazdasági Bizottság 

07/12/2015 FR - Assemblée nationale Pénzügyi Bizottság 

07-08/12/2015 IT - Camera dei Deputati Laura Boldrini, elnök látogatása 

08/12/2015 DE - Bundestag Gyermekjogi Bizottság 
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IV. MELLÉKLET – A korai előrejelzési mechanizmus adatai 
 

Az Európai Parlamentben a szubszidiaritás elvének való megfeleléssel kapcsolatos kérdésekért felelős Jogi 

Bizottság a következő fogalommeghatározásokat adta meg a nemzeti parlamentek beadványaira: 

 „Indokolt vélemények”: olyan beadványok, amelyek arra mutatnak rá, hogy egy 

jogalkotási aktus nem felel meg a szubszidiaritás elvének, és amelyet a Lisszaboni 

Szerződés 2. jegyzőkönyvének 6. cikkében említett határidőt követően nyolc héten 

belül közölnek az Európai Parlamenttel. 

 „Észrevételek”: minden egyéb beadvány, amely nem felel meg az indokolt 

véleményre vonatkozóan fent felsorolt kritériumoknak. 
 

A nemzeti parlamentek által 2014-ben és 2015-ben kapott beadványok 
  Indokolt 

vélemények 

Észrevételek 

Tagállam Parlament/kamara 2014 2015 2014 2015 

Ausztria Nationalrat 1 0 2 0 

Ausztria Bundesrat 5 0 0 3 

Belgium Chambre des Représentants 0 0 0 2 

Belgium Sénat 0 0 0 0 

Bulgária Narodno Sabranie 0 0 0 1 

Horvátország Hrvatski Sabor 0 0 1 1 

Ciprus Vouli ton Antiprosópon 0 0 0 2 

Cseh Köztársaság Poslanecká sněmovna 0 1 2 1 

Cseh Köztársaság Senát 1 1 10 6 

Dánia Folketinget 0 0 0 0 

Észtország Riigikogu 0 0 0 0 

Finnország Eduskunta 0 0 0 1 

Franciaország Assemblée Nationale 0 0 2 6 

Franciaország Sénat 1 0 0 1 

Németország Bundestag 0 0 0 0 

Németország Bundesrat 0 0 4 4 

Görögország Vouli ton Ellinon 0 0 0 0 

Magyarország Országgyűlés 0 1 0 0 

Írország Írország Parlamentje 0 0 1 1 

Olaszország Camera dei deputati 0 0 9 4 

Olaszország Senato 0 0 32 13 

Litvánia Seimas 1 0 1 0 

Luxemburg Chambre des Députés 1 0 1 1 

Lettország Saeima 0 0 1 0 

Málta Kamra tar-Rappreżentanti 0 0 1 0 

Hollandia Tweede Kamer 1 1 1 1 

Hollandia Eerste Kamer 0 0 0 0 

Lengyelország Sejm 0 0 0 1 

Lengyelország Senat 0 0 4 1 

Portugália Assembleia da República 0 0 25 8 

Románia Camera Deputaților 0 1 8 7 

Románia Senatul 0 0 0 5 

Spanyolország Cortes 0 1 31 10 

Svédország Riksdagen 1 1 0 0 

Szlovénia Državni Zbor 0 0 0 0 

Szlovénia Državni Svet 0 0 0 0 

Szlovákia Národná rada 0 1 0 2 

Egyesült Királyság Alsóház 1 0 1 0 

Egyesült Királyság Lordok Háza 0 0 1 0 

ÖSSZESEN 13 8 138 82 
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Ez a táblázat a nemzeti parlamenteknek csak azokat a dokumentumait sorolja fel, amelyeket a Lisszaboni 

Szerződés 2. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó jogalkotási aktusok tervezeteire válaszul nyújtottak be. Nem 

tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyeket a nem jogalkotási konzultációs dokumentumokra, zöld 

könyvekre vagy fehér könyvekre válaszul küldtek (az úgynevezett „informális politikai párbeszéd”).. 
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V. MELLÉKLET – Az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ 

(ECPRD) 

 

A. Azon kérdések, amelyekről az Európai Parlament politikai szervei és adminisztratív 

szolgálatai 2014-ben és 2015-ben összehasonlító lekérdezések révén konzultáltak az 

ECPRD hálózatán: 

 

2014 

 Mobil eszközök és mobilitási megoldások használata (tablet felmérés) 

 Felmérés a munka és a magánélet egyensúlyáról a jogalkotási feladatokat ellátó 

szolgálatok személyzete körében 

 A parlamentek személyzete és a lobbisták/érdekképviseleti szereplők közötti 

kapcsolatokra irányadó szabályok 

 Az érdekképviseletre (lobbitevékenységre) vonatkozó jogszabályok az uniós 

tagállamokban 

 Jelnyelvi tolmácsolás a parlamenti eseményeken 

2015 

 A képviselők pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozata az ügyvédként végzett 

tevékenységeikről 

 Előnyben részesítés / pozitív diszkrimináció a parlamentekben 

 A parlamentek gyakorlata és szervezete az (előzetes) hatásvizsgálatokkal és az 

(utólagos) értékelésekkel kapcsolatban 

 A parlamenti mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmekre alkalmazandó eljárások 

különleges szempontjai 

 Fő teljesítménymutatók a parlamentekben 

 A képviselők pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatainak ellenőrzése és az 

összeférhetetlenséget megelőző mechanizmusok 

 Jogi kérdések a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatban 

 A stratégiai tervezés megvalósítása a parlamentekben 

 A parlamenti képviselők szülési szabadsága 

 A nemzeti parlamentek eljárásai a jogszabálytervezetek alapvető jogokra gyakorolt 

hatásának értékelésére 

 A parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztése 

 Az egyes képviselőknek dolgozó parlamenti asszisztensek A konfliktusok és zaklatás 

kezelésére szolgáló szabályok 

 Jogi kérdések a robotika és a mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatban (új 

információk) 

 

B. Az ECPRD szemináriumai és alapszabály szerinti ülései 2014-ben és 2015-ben 

Esemény Hely Dátum 
Szemináriumok 2014-ben 

Szervezet és eljárások a parlamenti képviselőkre 

vonatkozó magatartási kódexszel és a parlamenti 

személyzet feddhetetlenségével kapcsolatban 

Szkopje 8-9 May 2014 

Növekvő jövedelmi egyenlőtlenségek és a 

demokratikus stabilitás  

London 5-6 June 2014 

Gyorsírással készült feljegyzések: A parlamenti napló 

a 21. században 

Ljubljana 5-6 June 2014 

Az e-parlamenttől az okosparlament felé: Hogyan 

javítható a polgárok részvétele a webalapú 

technológiák és a közösségi média felhasználásával? 

Róma  12-13 June 2014 
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És hogyan támogathatja a parlamenti eljárási 

szabályzat az átláthatóságot és a részvételt?  

Munkában az e-parlament: bevált gyakorlatok az ikt 

stratégiai tervezéséről, az információbiztonságról, a 

mobilitásról és a felhőalapú számítástechnikáról  

Podgorica 6-7 November 2014 

Alapszabály szerinti ülések 2014-ben 

Igazgatósági ülés   Berlin 27-28 March 2014 

Igazgatósági ülés   Tallinn 4-5 September 2014 

Parlamenti Elnökök Európai Értekezlete (és az 

ECPRD főtitkárainak ülése) 

Oslo 11-12 September 2014 

A kapcsolattartók éves konferenciája   Belgrád 16-18 October 2014 

Szemináriumok 2015-ben 

Kommunikáció, a folyamatok digitalizálása és 

átláthatóság a parlamentekben (Parli@ments on the 

Net XIII)  

Brüsszel, Európai 

Parlament 

16-17 April 2015 

A parlamentek néhány döntő fontosságú kérdése 

Európában: fiskális politika az elszámoltathatóság 

javítása, a szociális biztonság és a technológiai 

fejlődés érdekében 

Varsó 28-29 May 2015 

A nyilvánosság bevonása a jogszabályok 

kidolgozásába és hatálybaléptetésébe 

Zágráb 11-12 June 2015 

A parlamentek nyitottságát és átláthatóságát szolgáló 

könyvtárak és kutatószolgálatok 

Budapest 24-25 September 2015 

Az egykamarás és kétkamarás parlamenti rendszerek 

gyakorlati sajátosságai, előnyei és hátrányai 

Hága 5-6 November 2015 

E-parlament – ikt-szolgáltatások bárhonnan és 

bármikor: Új kihívások és projektek  

Ankara 5-6 November 2015 

Alapszabály szerinti ülések 2015-ben 

Igazgatósági ülés   Róma 26-27 March 2015 

Igazgatósági ülés   Strasbourg 10-11 September 2015 

A kapcsolattartók éves konferenciája   Bern 10-17 October 2015 

 

C. Spotlight az európai parlamentekről 

Az európai parlamenti képviselők részvételi jogai a nemzeti parlamentek ülésein 

Spotlight 1. sz. – 2014. október  
 

A stabilitási és konvergenciaprogramok nemzeti parlamentek általi felülvizsgálata az európai 

szemeszter keretében 

Spotlight 2. sz. – 2014. november  
 

Az uniós strukturális alapok felhasználásának nemzeti parlamentek által ellenőrzése 

Spotlight 3. sz. – 2015. január  
 

A nemzeti parlamentek uniós ügyekben való részvételének jogi alapjai 

Spotlight 4. sz. – 2015. március  
 

Pénzügyi támogatás és támogató szolgálatok a menedékkérők számára az EU-ban 

Spotlight 5. sz. – 2015. május  
 

Parlamenti vizsgálat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben, 

különös tekintettel az adatvédelem kérdéseire 

Spotlight 6. sz. – 2015. június  
 

A biztonságos származási országok listája az uniós tagállamok menedékjoga alapján 

Spotlight 7. sz. – 2015. szeptember 
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A nemzeti parlamentek vitái és tevékenységei az EU és az USA közötti transzatlanti 

kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatban 

Beruházási partnerség az EU és az USA között 

Spotlight 8. sz. – 2015. december 



AZ EU TAGÁLLAMAINAK 
NEMZETI PARLAMENTJEI
2016. március

Belgique/België/
Belgien BELGIUM 

Kamer van Volksvertegen-
woordigers/ Chambre des 
Représentants/ Abgeordnetenkammer

Senaat - Sénat - Senat

България
BULGÁRIA

Народно Събрание 
(Narodno Sabranie)

Česká Republika
CSEH KÖZTÁRSASÁG

Poslanecká Sněmovna

Senát 

Danmark
DÁNIA 

Folketing

Deutschland
NÉMETORSZÁG

Deutscher Bundestag

Bundesrat 

Eesti
ÉSZTORSZÁG

Riigikogu

Éire/Ireland
ÍRORSZÁG

Dáil Éireann

Seanad Éireann

Ελλάδα 
GÖRÖGORSZÁG

Βουλή των Ελλήνων
(Vouli Ton Ellinon)

España
SPANYOLORSZÁG

Congreso de los
Diputados

Senado

France
FRANCIAORSZÁG

Assemblée nationale

Sénat

Hrvatska
HORVÁTORSZÁG

Hrvatski Sabor

Italia
OLASZORSZÁG

Camera dei Deputati

Senato della
Repubblica

Κύπρος
CIPRUS 

Βουλή των
Αντιπροσώπων 1

(Vouli Antiprosopon)

Latvija
LETTORSZÁG

Saeima

Lietuva
LITVÁNIA

Seimas

Luxembourg
LUXEMBURG

Chambre des Députés

Magyarország
MAGYARORSZÁG

Országgyűlés

Malta
MÁLTA

Il-Kamra Tad-Deputati

Nederland
HOLLANDIA 

Tweede Kamer

Eerste Kamer

Österreich
AUSZTRIA 

Nationalrat

Bundesrat 

Polska
LENGYELORSZÁG

Sejm

Senat

Portugal
PORTUGÁLIA

Assembleia da
República

România
ROMÁNIA 

Camera Deputatilor

Senat

Slovenija
SZLOVÉNIA

Državni Zbor

Državni Svet

Slovensko
SZLOVÁKIA 

Národná Rada

Suomi/ Finland
FINNORSZÁG

Eduskunta

Sverige
SVÉDORSZÁG

Riksdagen 

United Kingdom
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

House Of Commons

House Of Lords 2

150

60

240 200

81

179

630

69

101 158

60

300

350

208
58

577

348

151 630

315
5

56 100 141 60

199 69 150

75

183

61

460

100

230 379

168

90

40

150 200 349 650

815

közvetlenül választott

közvetve választott / kinevezett / más

Források: ECPRD; A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága által készített ismertetők a nemzeti parlamentekről; IPU Parline adatbázis; saját kutatás, 2016.03.14. |1 További 24 hely van lefog-
lalva a ciprusi török közösség képviselői számára, de a sziget politikai helyzete miatt azok jelenleg nincsenek betöltve | 2 A Lordok Házának megválasztható képviselői, 2016.03.14-i adatok a Lordok Háza honlapján 
található képviselői jegyzékből.

szlovénia
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