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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 közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre 
kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi 
határozattervezetről
(07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács tervezetére (07279/2013),

– tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján 
történő megválasztásáról szóló okmány1 (a továbbiakban: választási okmány) 11. cikke 
(2) bekezdésének második albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C7-0068/2013),

– tekintettel a 2014. évi európai parlamenti választásokról szóló, 2012. november 22-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7–0138/2013),

1. jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

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

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, valamint 
tájékoztatásul a tagállamok és a Horváti Köztársaság kormányának és parlamentjének.

1 A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom 
tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, 
Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.) mellékletét képező okmány.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0462.
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INDOKOLÁS

E jelentés válasz a Tanács által kért konzultációra, amelynek tárgya a soron következő 
európai választások esetében rendesen alkalmazandó – azaz az Európai Parlament 
képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő megválasztásáról szóló okmány 
(választási okmány) 11. cikke (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban az első választások 
időpontjának (1979. június 9., csütörtöktől június 12., vasárnapig) megfelelően a 2014. június 
5., csütörtöktől június 8., vasárnapig tartó – választási időszak módosítására irányuló 
határozattervezet.

A Parlament 2012. november 22-i állásfoglalásában1 arra kérte a Tanácsot (az 5. 
bekezdésben) hogy „konzultáljon a Parlamenttel a választások 2014. május15–18-i vagy 
május 22–25-i megtartásáról”.

E kérés egy már korábban többször, többek között az Alkotmányügyi Bizottság 2012. február 
1-jei, a választási okmány módosítására irányuló javaslatról szóló jelentésében2 is 
megfogalmazott kívánságot tükröz.

Mivel a rendesen alkalmazandó időszaknak a legtöbb tagállamban a pünkösdi hosszú hétvége 
felel meg, a Tanács úgy vélte, hogy indokolt lenne az időpont előbbre hozatala, és az alábbi 
periódust javasolta választási időszaknak: 2014. május 22., csütörtöktől május 25., 
vasárnapig. 

Annak érdekében, hogy az e választások megszervezéséhez szükséges intézkedések 
meghozatalához a tagállamok számára a lehető legtöbb idő rendelkezésre álljon, fontos, hogy 
az új dátumokra vonatkozó határozat minél előbb elkészüljön.

Mindez indokolttá teszi az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
egyszerűsített eljárás alkalmazását, annál is inkább, mivel a Tanács javaslata megegyezik az 
említett parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott kéréssel.

Az előadó ennélfogva javasolja, hogy az Alkotmányügyi Bizottság jelenlegi formájában 
hagyja jóvá a tanácsi határozattervezetet.

1 P7_TA-PROV(2012)0462
2 A7-0027/2012
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ELJÁRÁS
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