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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

*** Hozzájárulás
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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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.



RR\759581HU.doc 3/6 PE416.607v02-00

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE ............4

INDOKOLÁS .............................................................................................................................5

ELJÁRÁS ...................................................................................................................................6



PE416.607v02-00 4/6 RR\759581HU.doc

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának az Európai Unió 
Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó 
nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi 
határozattervezetről
(13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács szövegére (13301/2008),

– tekintettel az EK-Szerződés 245. cikkének (2) bekezdésére és az Euratom-Szerződés 160. 
cikkének (2) bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel 
(C6-0348/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-00508/2008),

1. jóváhagyja a Tanács szövegét;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a konzultációra előterjesztett szöveget;

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

Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának fellebbezésekre vonatkozó rendelkezései 2005. 
október 12-én kerültek elfogadásra. E rendelkezések 2006. január 1-jén léptek hatályba.
Az eljárási szabályzat V. címében található alkalmazandó rendelkezések nagymértékben 
megegyeznek a Bíróság eljárási szabályzatának IV. címében található rendelkezésekkel. Az 
Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata azonban nem tartalmaz rendelkezéseket (az Európai 
Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni) fellebbezési eljárások során 
alkalmazandó eljárási nyelvre vonatkozóan. Nincs ugyanis a Bíróság eljárási szabályzata 
110. cikkének megfelelő rendelkezése.

A Bíróság alapokmányának 64. cikke szerint a Bíróságnál alkalmazandó nyelvhasználati 
szabályokra irányadó előírásokat csak az alapokmány módosítására az EK- és az Euratom-
Szerződésben előírt eljárásnak megfelelően, azaz a Tanács által – az Európai Parlamenttel és a 
Bizottsággal folytatott konzultációt követően – egyhangúlag meghozott határozattal lehet 
módosítani.

A javasolt tanácsi határozat célja a fellebbezési eljárások során alkalmazandó eljárási nyelvre 
vonatkozó rendelkezés beillesztése az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatába. A javaslat a 
Bíróság eljárási szabályzata 110. cikkéhez hasonló cikk beillesztését tartalmazza. A javasolt 
rendelkezés előírja, hogy az eljárás nyelve az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 
fellebbezéssel megtámadott határozatának a nyelve.

A Bizottság a vele folytatott konzultációt követően kedvező véleményt adott a javasolt 
szövegről.

Az előadó úgy véli, hogy a módosítás szükséges, de pusztán technikai jellegű. Ezért javasolja, 
hogy azt a Parlament a Tanács kívánságának megfelelően a lehető leggyorsabban fogadja el.
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ELJÁRÁS
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