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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK 
tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás
(COM(2007)0776 – C6-0452/2007 – 2007/0272(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0776),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-
0452/2007),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0376/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik javaslatát vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az 1999/486/EK tanácsi határozat 2006. júliusi felülvizsgálatát követően új komitológiai 
eljárást – az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást – vezettek be.

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás jelentősen kibővíti az Európai 
Parlament jogkörét az intézkedések végrehajtásának felügyelete terén, és nem csak azt a 
jogkört biztosítja az Európai Parlament számára, hogy megvizsgálja a végrehajtási 
intézkedések tervezetét, hanem kiterjeszti azt a jogalapot is, amely alapján az Európai 
Parlament ellenezheti az intézkedéstervezeteket, vagy módosításokat javasolhat a végrehajtási 
intézkedések tervezetéhez.

Az 1999/468/EK tanácsi határozat módosításai kapcsán az Európai Parlament létrehozta azon 
kiemelt jogszabályok listáját, amelyeket össze kell hangolni az új ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljáráshoz. E kiemelt összehangolás folyamata az Európai 
Parlamentben 2007 novemberében lezárult. 

Ez a módosító rendelet a Bizottság által jelenleg folytatott általános összehangolás részét 
képezi.
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ELJÁRÁS
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