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PR_COD_1am 

 

 

 

Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

A jogszabálytervezet módosításai 

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 

betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 

hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 

véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 

egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 

érintett osztályok hagyják jóvá. 

 

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 

vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 

is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 

megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 

kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 

idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 

törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].  
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK 

rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása 

finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) 

létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2009)0194), 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 179. cikkének (1) bekezdésére 

és 181a. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-

0158/2009), 

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 

hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 

hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

209. cikkének (1) bekezdésére és 212. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0188/2009), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 

javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 

léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok 

parlamentjeinek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a fejlesztési együttműködés finanszírozási a demokrácia és az emberi jogok 
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eszközének létrehozásáról szóló 

1905/2006/EK rendelet, valamint a 

demokrácia és az emberi jogok világszintű 

előmozdítása finanszírozási eszközének (a 

demokrácia és az emberi jogok európai 

eszköze) létrehozásáról szóló 

1889/2006/EK rendelet módosításáról 

világszintű előmozdítása finanszírozási 

eszközének (a demokrácia és az emberi 

jogok európai eszköze) létrehozásáról 

szóló 1889/2006/EK rendelet 

módosításáról 

 (E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 

Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 

el kell végezni a szükséges módosításokat.) 

Indokolás 

 A módosító javaslat az 1905/2006/EK és az 1889/2006/EK rendeletet is módosította, melyek 

az Európai Parlamenten belül két különböző bizottság hatáskörébe tartoznak. Ezért kérték a 

javaslat felbontását az egyes finanszírozási eszközökre vonatkozó két különböző rendeletre. 

Ennek következtében az 1905/2006/EK rendeletre történő hivatkozásokat töröljük. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az említett rendeletek végrehajtása 

során következetlenségek mutatkoztak az 

adókkal, vámokkal, illetékekkel és a 

közösségi finanszírozás egyéb adóterheivel 

kapcsolatos költségek támogathatóságának 

tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel 

tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat 

született az 1905/2006/EK és az 

1889/2006/EK rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek módosítására, hogy 

összehangolják azokat a többi eszközzel. 

(2) Az említett rendeletek végrehajtása 

során következetlenségek mutatkoztak az 

adókkal, vámokkal, illetékekkel és a 

közösségi finanszírozás egyéb adóterheivel 

kapcsolatos költségek támogathatóságának 

tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel 

tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat 

született az 1889/2006/EK rendelet 

vonatkozó rendelkezéseinek módosítására, 

hogy összehangolják azokat a többi 

eszközzel. 

Indokolás 

A módosító javaslat az 1905/2006/EK és az 1889/2006/EK rendeletet is módosította, melyek 

az Európai Parlamenten belül két különböző bizottság hatáskörébe tartoznak. Ezért kérték a 

javaslat felbontását az egyes finanszírozási eszközökre vonatkozó két különböző rendeletre. 

Ennek következtében az 1905/2006/EK rendeletre történő hivatkozásokat töröljük.   
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

1 cikk 

1905/2006/EK rendelet 

25 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. cikk 

Az 1905/2006/EK rendelet 25. cikkének 

(2) bekezdése helyébe a következő szöveg 

lép: 

„(2) A közösségi támogatás elvben nem 

használható fel a kedvezményezett 

országban adók, vámok vagy más 

költségek fizetésére.” 

törölve 

Indokolás 

A módosító javaslat az 1905/2006/EK és az 1889/2006/EK rendeletet is módosította, melyek 

az Európai Parlamenten belül két különböző bizottság hatáskörébe tartoznak. Ezért kérték a 

javaslat felbontását az egyes finanszírozási eszközökre vonatkozó két különböző rendeletre. 

Ennek következtében az 1905/2006/EK rendeletre történő hivatkozásokat töröljük.   

 

 

Módosítás 4 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

2 cikk – -1 pont (új) 

1889/2006/EK rendelet 

23 a preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  Az 1889/2006/EK rendelet a következő 

preambulumbekezdéssel egészül ki: 

„(23a) A Bizottságot fel kell jogosítani, 

hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 290. cikkével összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a stratégiai dokumentumok 

tekintetében, mivel ezek a dokumentumok 

kiegészítik az 1889/2006/EK rendeletet és 

alkalmazási körük általános. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság előkészítő 

munkája során – többek között szakértői 
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szinten – megfelelő konzultációkat 

folytasson.” 

 

 

 

Módosítás 5 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

2 cikk – -1 a pont (új) 

1889/2006/EK rendelet 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  Az 1889/2006/EK rendelet 5. cikkének (3) 

bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„(3) A stratégiai dokumentumokat és 

azok módosítását vagy kiterjesztését a 

Bizottságnak a 17a. cikkben 

megállapított eljárással összhangban kell 

elfogadnia.” 

  

Indokolás 

Az eredeti jelentésben az előadók javasolták az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárás (RPS) bevezetését az EIDHR keretében kidolgozott stratégiai dokumentumok 

elfogadása során. Mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az RPS megszűnt, ezeket a 

módosításokat visszavonják. A Külügyi Bizottság által 2009. december 3-án, valamint 2010. 

április 28-án adott megbízatással összhangban az előadók új módosításokat terjesztenek elő, 

bevezetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárást. A Lisszaboni 

Szerződés felhatalmazási jogról szóló 290. cikke szerinti új módosítások kijelölik a 

felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát, valamint a felhatalmazás 

feltételeit. 
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Módosítás 6 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

2 cikk – 1 a pont (új) 

1889/2006/EK rendelet 

17 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az 1889/2006/EK rendelet a következő 

cikkel egészül ki: 

  „17a. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) Az 5. cikk (3) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó jogkört e rendelet 

alkalmazásának időtartamára a 

Bizottságra ruházzák. 

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul értesíti arról egyidejűleg 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok elfogadására való 

feljogosítására a 17b. és 17c. cikkben 

szereplő feltételek vonatkoznak.” 

Indokolás 

Az eredeti jelentésben az előadók javasolták az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárás (RPS) bevezetését az EIDHR keretében kidolgozott stratégiai dokumentumok 

elfogadása során. Mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az RPS megszűnt, ezeket a 

módosításokat visszavonják. A Külügyi Bizottság által 2009. december 3-án, valamint 2010. 

április 28-án adott megbízatással összhangban az előadók új módosításokat terjesztenek elő, 

bevezetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárást. A Lisszaboni 

Szerződés felhatalmazási jogról szóló 290. cikke szerinti új módosítások kijelölik a 

felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát, valamint a felhatalmazás 

feltételeit. 
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Módosítás 7 

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 

2 cikk – 1 b pont (új) 

1889/2006/EK rendelet 

17 b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az 1889/2006/EK rendelet a következő 

cikkel egészül ki: 

  „17b. cikk 

A felhatalmazás visszavonása 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja az 5. cikkben 

említett felhatalmazást. 

(2) Annak az intézménynek, amely belső 

eljárást indított annak eldöntése 

érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a 

felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy 

a végső határozat meghozatala előtt 

ésszerű időn belül tájékoztassa arról a 

másik intézményt és a Bizottságot, 

megjelölve a visszavonás tárgyát képező 

felhatalmazásban szereplő hatáskört, 

valamint a visszavonás lehetséges 

indokait. 

(3) A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban foglalt 

felhatalmazást. A határozat azonnal vagy 

az abban megállapított későbbi időponttól 

lép hatályba. A határozat nem érinti a 

már hatályban lévő, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok érvényességét. A 

határozatot az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában közzé kell tenni.” 

Indokolás 

Az eredeti jelentésben az előadók javasolták az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárás (RPS) bevezetését az EIDHR keretében kidolgozott stratégiai dokumentumok 

elfogadása során. Mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az RPS megszűnt, ezeket a 

módosításokat visszavonják. A Külügyi Bizottság által 2009. december 3-án, valamint 2010. 

április 28-án adott megbízatással összhangban az előadók új módosításokat terjesztenek elő, 
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bevezetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárást. A Lisszaboni 

Szerződés felhatalmazási jogról szóló 290. cikke szerinti új módosítások kijelölik a 

felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát, valamint a felhatalmazás 

feltételeit. 

 

 

Módosítás 8 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 c pont (új) 

1889/2006/EK rendelet 

17 c cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az 1889/2006/EK rendelet a következő 

cikkel egészül ki: 

  „17c. cikk 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elleni kifogás 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

a bejelentés időpontjától kezdődő két 

hónapos határidőn belül kifogást emelhet 

a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

szemben. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbítható. 

(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig 

sem az Európai Parlament, sem a Tanács 

nem kifogásolja az adott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust, azt az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az 

ott megjelölt napon hatályba lép. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 

említett időtartam lejárta előtt is ki lehet 

hirdetni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, és az hatályba léphet, 

amennyiben az Európai Parlament és a 

Tanács egyaránt értesítette a Bizottságot 

azon szándékáról, hogy az ellen nem emel 
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kifogást.  

(3) Ha az Európai Parlament vagy a 

Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktussal szemben, az 

intézkedés nem lép hatályba. A kifogást 

emelő intézmény megindokolja a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 

szembeni kifogását.” 

Indokolás 

Az eredeti jelentésben az előadók javasolták az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárás (RPS) bevezetését az EIDHR keretében kidolgozott stratégiai dokumentumok 

elfogadása során. Mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az RPS megszűnt, ezeket a 

módosításokat visszavonják. A Külügyi Bizottság által 2009. december 3-án, valamint 2010. 

április 28-án adott megbízatással összhangban az előadók új módosításokat terjesztenek elő, 

bevezetve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárást. A Lisszaboni 

Szerződés felhatalmazási jogról szóló 290. cikke szerinti új módosítások kijelölik a 

felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát, valamint a felhatalmazás 

feltételeit. 
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INDOKOLÁS 

 

A Bizottság a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) és a demokrácia és az emberi jogok 

európai eszköze (EIDHR) félidős értékelésére vonatkozó jogalkotási javaslatában csak 

egyetlen technikai jellegű módosításra tesz javaslatot, amely által lehetővé válik a 

kedvezményezett országokban a DCI és az EIDHR keretében végrehajtott intézkedések 

finanszírozásához kapcsolódó adók, illetékek és egyéb díjak költségeinek az eszközök 

költségvetéséből történő finanszírozása. Ez idáig a finanszírozási eszközök közül csak a DCI 

és az EIDHR nem állított fel kivételt azon elv alól, hogy az említett költségek közösségi 

finanszírozásból nem támogathatók. A módosítás azáltal, hogy kivételes esetekben lehetővé 

teszi e költségek finanszírozását, nagyobb rugalmasságot biztosít a programok és projektek 

végrehajtása tekintetében. Az EIDHR projektek esetében ez különösen fontos, tekintettel a 

végrehajtásukat jellemző különleges körülményekre. A kormányzatok valóban 

vonakodhatnak a mentesség megadásától olyan projektek estében, amelyeket nem 

támogatnak. A Bizottság által javasolt módosítás ezért üdvözlendő. 

 

A módosító javaslat azonban az 1905/2006/EK és az 1889/2006/EK rendeletet is módosította, 

melyek az Európai Parlamenten belül két különböző bizottság hatáskörébe tartoznak. Ezért 

kérték a javaslat felbontását az egyes finanszírozási eszközökre vonatkozó két különböző 

rendeletre, így a módosítások első csoportja törli az 1905/2006/EK rendeletre történő 

hivatkozásokat. 

 

Az előadók által javasolt további módosítások második csoportja ezért nem az EIDHR 

lényegét vagy prioritásait érinti, hanem a Parlament ellenőrzési jogának erősítésére irányul. 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke bevezette a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokra vonatkozó új eljárást, amely az alábbi két kritériumnak megfelelő, az 

együttdöntési eljárás körébe tartozó jogi aktusok keretében elfogadott végrehajtási 

intézkedések esetén alkalmazandó: 

- az intézkedéseknek általános hatályúaknak kell lenniük, 

- az intézkedéseknek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására kell 

irányulniuk, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető 

fontosságú elemekkel történő kiegészítését. 

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárás jelentősen növeli a Parlament 

hatásköreit: a Parlament vétójoga lehetővé teszi az ellenzett határozattervezet blokkolását, és 

megkívánja, hogy a Bizottság módosított javaslatot nyújtson be. Ebben az értelemben hasonló 

a korábbi komitológiai eljárás értelmében alkalmazott ellenőrzéssel történő szabályozási 

bizottsági eljáráshoz, amelyet az előadók először kértek, de amely a Lisszaboni Szerződés 

értelmében már nem alkalmazandó. 

 

Véleményünk szerint világos, hogy az EIDHR keretében kidolgozott stratégiai 

dokumentumok maradéktalanul megfelelnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra 

vonatkozó eljárás alkalmazási kritériumainak (az EUMSz. 290. cikke): 

- általános hatályúak és hosszú ideig hatályosak (3–4 év), 

- a jogalkotási aktus egyes nem alapvető rendelkezéseit egészítik ki valamely tematikus 
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terület számára nyújtott támogatás súlyponti területeinek és céljainak meghatározása 

által, 

- jogilag kötelező érvényűek a tekintetben, hogy az EIDHR 6. cikke szerint a stratégiai 

dokumentumok éves cselekvési programok alapját képezik. 

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárás azonban nem alkalmazható az 

éves cselekvési programokra és a különleges intézkedésekre. 

 

A Bizottságnak az EIDHR félidős felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslata ideális 

alkalmat teremt annak szavatolására, hogy az eszköz megfeleljen az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésben foglalt új követelményeknek. 
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