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14.4.2010 A7-0110/1 

Módosítás  1 
József Szájer 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0110/2010 
József Szájer 
A jogalkotási felhatalmazás hatásköre 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. úgy ítéli meg, hogy a sürgısségi eljárást, 

amelynél a kifogás emelésére magában az 

alap-jogiaktusban rövidebb idıszak lenne 

elıírva, különösen kivételes, például 

biztonsági kérdéseket érintı esetekre vagy 

humanitárius válságok esetére kellene 

fenntartani; 

6. úgy ítéli meg, hogy magában az alap-

jogiaktusban elıírt sürgısségi eljárást 

különösen kivételes, például biztonsági 

kérdéseket érintı esetekben, illetve 

egészségügyi vagy humanitárius válságok 

esetében kellene alkalmazni; 

Or. en 



 

PE439.746v01-00 2/5 AM\812792HU.doc 

HU 

 

14.4.2010 A7-0110/2 

Módosítás  2 
József Szájer 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0110/2010 
József Szájer 
A jogalkotási felhatalmazás hatásköre 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. fenntartja, hogy a felhatalmazás 

idıtartama nem lehet határozatlan; azonban 

azon a véleményen van, hogy a korlátozott 

idıtartamú felhatalmazás lehetıséget 

adhatna idıszakos megújításra; úgy ítéli 

meg, hogy az alap-jogiaktus rendelkezhet 

úgy, hogy ilyen idıszakos megújításra 

hallgatólagosan vagy a Bizottság kifejezett 

kérésére kerüljön sor; úgy ítéli meg, hogy a 

felhatalmazás mindkét esetben csak akkor 

újítható meg, ha sem a Parlament, sem a 

Tanács nem emel kifogást adott határidın 

belül; 

8. fenntartja, hogy a felhatalmazás 

idıtartama nem lehet határozatlan, 

figyelembe véve azt a tényt, hogy a 

küldöttséget bármikor vissza lehet hívni; 

azonban azon a véleményen van, hogy a 

Bizottság kifejezett kérésére adott 

korlátozott idıtartamú felhatalmazás 

lehetıséget adhatna idıszakos megújításra; 

úgy ítéli meg, hogy a felhatalmazás csak 

akkor újítható meg, ha sem a Parlament, 

sem a Tanács nem emel kifogást az adott 

határidın belül; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Módosítás  3 
József Szájer 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0110/2010 
József Szájer 
A jogalkotási felhatalmazás hatásköre 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. javasolja, hogy egy esetleges jövıbeli 

közös megegyezés határozza meg a 

kifogásra rendelkezésre álló minimális 

idıtartamot, tisztázva, hogy ezt nem 

kényszernek kell tekinteni, hanem csupán 

olyan minimumnak, amelynél rövidebb idı 

esetén a Parlament demokratikus 

ellenırzése jelentéktelenné válna; úgy ítéli 

meg, hogy a kifogás emelésére legalább két 

hónapos idıtartamot kellene biztosítani, 

amelyet a Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére további két hónappal 

meg lehetne hosszabbítani; emlékeztet arra, 

hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

jellegétıl függıen a kifogás emelésére 

hosszabb idıtartamot is meg lehet 

állapítani; 

13. javasolja, hogy egy esetleges jövıbeli 

megállapodás határozza meg a kifogásra 

rendelkezésre álló minimális idıtartamot, 

tisztázva, hogy ezt nem kényszernek kell 

tekinteni, hanem csupán olyan 

minimumnak, amelynél rövidebb idı 

esetén a Parlament demokratikus 

ellenırzése jelentéktelenné válna; úgy ítéli 

meg, hogy a kifogás emelésére legalább két 

hónapos idıtartamot kellene biztosítani, 

amelyet a Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére további két hónappal 

meg lehetne hosszabbítani; hangsúlyozza 

ugyanakkor, hogy a kifogás emelésére 

meghatározott idıszak hosszának a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

jellegétıl kell függnie; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Módosítás  4 
József Szájer 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0110/2010 
József Szájer 
A jogalkotási felhatalmazás hatásköre 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. egy esetleges jövıbeli közös 

megegyezéssel összefüggésben 

ragaszkodik ahhoz, hogy a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok vizsgálatának 

különbözı idıszakai csak akkor 

indulhatnak, ha a Bizottság minden nyelvi 

változatot továbbít, és megfelelıen 

figyelembe kell venniük a Parlament 

jogalkotási szüneteit és választási 

idıszakait; 

14. bármely jövıbeli megállapodással 

összefüggésben ragaszkodik hozzá, hogy a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

vizsgálatának különbözı idıszakai csak 

akkor indulhatnak, ha a Bizottság minden 

nyelvi változatot továbbít, és megfelelıen 

figyelembe kell venniük a Parlament 

jogalkotási szüneteit és választási 

idıszakait; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/5 

Módosítás  5 
József Szájer 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0110/2010 
József Szájer 
A jogalkotási felhatalmazás hatásköre 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. bármely jövıbeli közös 

megállapodással összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a kifogásolási jog 

hatálya alá tartozó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat csak a Hivatalos 

Lapban lehet közzétenni, így a kifogás 

emelésére rendelkezésre álló idıtartam 

lejárta után lépnek hatályba, kivéve a 

kifogásról való korai lemondás esetén; úgy 

ítéli meg, hogy felesleges kifejezetten 

kötelezni a Parlamentet és a Tanácsot arra, 

hogy minden alap-jogiaktusban 

közzétegyék az annak ellenırzése során 

hozott határozatokat, hogy a Bizottság 

hogyan gyakorolja a felhatalmazáson 

alapuló hatáskört; 

15. bármely jövıbeli megállapodással 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 

kifogásolási jog hatálya alá tartozó, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

csak a Hivatalos Lapban lehet közzétenni, 

így a kifogás emelésére rendelkezésre álló 

idıtartam lejárta után lépnek hatályba, 

kivéve a kifogásról való korai lemondás 

esetén; úgy ítéli meg, hogy felesleges 

kifejezetten kötelezni a Parlamentet és a 

Tanácsot arra, hogy minden alap-

jogiaktusban közzétegyék az annak 

ellenırzése során hozott határozatokat, 

hogy a Bizottság hogyan gyakorolja a 

felhatalmazáson alapuló hatáskört; 

Or. en 

 

 

 


