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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Parlament eljárási szabályzata nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének 
módosítása
(2013/2259(REG))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Külügyi Bizottság elnökének 2013. január 29-i és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot elnökének 2013. február 13-i, az Alkotmányügyi Bizottság 
elnökéhez intézett levelére,

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0253/2014),

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát;

2. rámutat arra, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba;

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 4 bekezdés

Jelenlegi szöveg Módosítás

4. A Parlament az illetékes bizottság 
jelentése alapján és a 121. cikknek 
megfelelően előterjesztett, a tárgyhoz 
tartozó bármely indítvány megvizsgálását 
követően a tárgyalások bármely 
szakaszában ajánlásokat fogadhat el, és 
kérheti, hogy ezeket a tárgyalási 
szakaszban lévő nemzetközi megállapodás 
megkötése előtt figyelembe vegyék.

4. A Parlament az illetékes bizottság 
jelentése alapján és a 121. cikknek 
megfelelően előterjesztett, a tárgyhoz 
tartozó bármely indítvány megvizsgálását 
követően a tárgyalások bármely 
szakaszában, és a tárgyalások 
lezárulásától a nemzetközi megállapodás 
megkötéséig terjedő időszakban 
ajánlásokat fogadhat el, és kérheti, hogy 
ezeket a megállapodás megkötése előtt 
figyelembe vegyék.



PE519.723v02-00 4/13 RR\1024851HU.doc

HU

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 5 bekezdés

Jelenlegi szöveg Módosítás

5. A megállapodástervezetet a tárgyalások 
befejezését követően, de a megállapodás 
aláírását megelőzően be kell nyújtani a 
Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy 
egyetértés céljából. Az egyetértési 
eljárásra a 81. cikket kell alkalmazni.

5. A Parlament jóváhagyására vagy 
véleményezésére irányuló tanácsi 
kérelmet az elnök a 81. cikkel és a 43. cikk 
(1) bekezdésével összhangban az illetékes 
bizottsághoz utalja megfontolásra.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
90 cikk – 6 bekezdés

Jelenlegi szöveg Módosítás

6. Az egyetértésről szóló szavazás előtt az 
illetékes bizottság, valamelyik 
képviselőcsoport vagy a képviselők 
legalább egytizede javasolhatja, hogy a 
Parlament kérjen véleményt a Bíróságtól 
arról, hogy valamely nemzetközi 
megállapodás megfelel-e a 
Szerződéseknek. Ha a Parlament 
jóváhagyja e javaslatot, az egyetértésről 
szóló szavazást a Bíróság 
véleménynyilvánításáig elnapolják15.

6. A szavazás előtt az illetékes bizottság, 
valamelyik képviselőcsoport vagy a 
képviselők  legalább egytizede 
javasolhatja, hogy a Parlament kérjen 
véleményt a Bíróságtól arról, hogy 
valamely nemzetközi megállapodás 
megfelel-e a Szerződéseknek. Ha a 
Parlament jóváhagyja e javaslatot, a 
szavazást a Bíróság 
véleménynyilvánításáig elnapolják15.

__________________ __________________
15 Lásd a 128. cikk értelmezését is. 15 Lásd a 128. cikk értelmezését is.
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INDOKOLÁS

A nemzetközi megállapodások vizsgálata keretében született vélemények (90. cikk (4) 
bekezdés, 1 módosítás)

Brok úr, a Külügyi Bizottság elnöke 2013. január 29-i levelében felhívta a figyelmet arra, 
hogy az eljárási szabályzat jelenleg nem teszi lehetővé, hogy más bizottságok is véleményt 
alkothassanak a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos állásfoglalásokról, jóllehet a 
fontos kereskedelmi elemeket is tartalmazó, átfogó megállapodások számának emelkedése 
elengedhetetlenné teszi, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság is hozzájárulhasson a 
Parlament álláspontjának kialakításához. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság, a Tanács és az 
Európai Tanács nyilatkozatairól szóló 110. cikk (2) bekezdése ezt nem teszi lehetővé, mivel 
az egy bizottság, egy képviselőcsoport, vagy legalább 40 képviselő által előterjesztett 
állásfoglalásra irányuló indítványra vonatkozik, amelyhez más bizottságok nem fűzhetnek 
véleményt. A nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikk (4) bekezdése szintén nem felel 
meg a célnak, mivel folyamatban lévő tárgyalásokra utal, ami azt jelenti, hogy a tárgyalások 
lezárulását követően e rendelkezés értelmében már nem lehet jelentést készíteni. Az 
egyetértési eljárásról szóló 81. cikk (3) bekezdése szintén nem megfelelő, mert csak tanácsi 
javaslatok esetében alkalmazható, nem pedig tervezett nemzetközi megállapodások esetében. 
Ezért a 110. cikk (2) bekezdésének módosítását kérte oly módon, hogy lehetővé váljon más 
bizottságok véleménynyilvánítása.

Az Alkotmányügyi Bizottság a kérdés vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, hogy 
a nemzetközi megállapodásokra vonatkozó parlamenti felülvizsgálat keretében az 1. 
módosításban vázolt módon a 90. cikk (4) bekezdésének meglehetősen egyszerű 
módosításával lehetővé lehetne tenni a véleménynyilvánítást. E rendelkezés alkalmazási 
körének kiterjesztése a tárgyalások időtartamáról az egész eljárás időtartamára – a tárgyalások 
megkezdésétől (a tárgyalásokat megelőző időszakra a 30. cikk (1)–(3) bekezdése 
alkalmazandó) a megállapodás megszületéséig – a Parlament bármely pillanatban 
beavatkozhatna, és világosan megfogalmazhatná az álláspontját a kötelezően megadandó 
egyetértésére vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg más bizottságokat véleményező bizottságként 
vagy társbizottságként lehetne bevonni az 50. és az 51. cikkek megerősített változatát 
követve. A 110. cikk (2) bekezdésének módosítása nem javasolt.

A Parlament nemzetközi megállapodásokhoz adott egyetértésének ideje, a nemzetközi 
megállapodások ideiglenes alkalmazása és tagállamok általi jóváhagyása (az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkének (5) és (6) bekezdése, 2. 
módosítás)

Moreira úr, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke 2013. február 13-i levelében kérte, 
hogy az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) vizsgálja meg, összeegyeztethető-e a nemzetközi 
megállapodásokról szóló 90. cikk (5) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló 
szerződéssel. A cikk jelenlegi szövegezése szerint: „A megállapodástervezetet a tárgyalások 
befejezését követően, de a megállapodás aláírását megelőzően be kell nyújtani a Parlamenthez 
véleménynyilvánítás vagy egyetértés céljából.” Az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdése 
ugyanakkor kimondja: „a Tanács a főtárgyaló javaslata alapján a megállapodás megkötéséről 
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határozatot fogad el […] az Európai Parlament egyetértését követően a következő esetekben: 
[…]”. A Szerződés tehát nem kötelezi egyértelműen a Tanácsot arra, hogy még az előtt kérje 
a Parlament egyetértését, hogy felhatalmazná a Bizottságot az Unió nevében történő aláírásra. 

Moreira úr emellett hangsúlyozta, hogy előfordultak olyan esetek, amikor kereskedelmi 
megállapodások egyes rendelkezéseit azt megelőzően alkalmazták ideiglenesen, hogy 
hivatalosan a Parlamenthez utalták volna a megállapodást egyetértésre. Felmerül a kérdés, 
hogy ez jogilag helyes-e, illetve, hogy a Tanácsnak meg kellene-e várnia a Parlament 
egyetértését.

Végezetül, utalva Brok úr 2013. január 29-i levelére, Moreira úr felhívta a figyelmet arra, 
hogy olyan esetek is előfordultak, hogy aláírásra kerültek a harmadik felek és az Unió, illetve 
harmadik felek és a tagállamok között egyidejűleg létrejött, un. vegyes megállapodások, 
azonban a Tanács csak akkor küldte el azokat a Parlamentnek egyetértésre, amikor már 
majdnem teljesen lezárult a tagállamok általi jóváhagyás. Itt is felmerül a kérdés, hogy ez az 
eljárás megfelel-e az uniós jognak.

A Bizottság a Jogi Szolgálat véleményét kérte.1

Az első kérdést, azaz a nemzetközi megállapodásokhoz adott egyetértést illetőn a vélemény 
azzal a következtetéssel zárult, hogy az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdése nem kötelezi 
jogilag a Tanácsot arra, hogy a megállapodás aláírására való felhatalmazást megelőzően kérje 
a Parlament egyetértését. Ennek fő oka az, hogy az EUMSZ 218. cikke két különálló lépésből 
álló eljárást vezet be (aláírás és a megállapodás megkötése), ami azt jelenti, hogy a Tanács a 
megállapodás megkötésétől függetlenül határozhat az aláírásról, és a kettőt nem köteles 
összekötni.

A második kérdést, azaz a megállapodások ideiglenes alkalmazását illetően a vélemény 
azzal a következtetéssel zárult, hogy a Tanács bármikor engedélyezheti a megállapodás 
ideiglenes alkalmazását, miután a főtárgyaló erre javaslatot tett. Az EUMSZ 218. cikke nem 
kötelezi arra a Tanácsot, hogy erről csak azt követően határozzon, hogy a Parlament 
egyetértését adta a megállapodás megkötéséhez. Ez nem akadályozza meg a Parlamentet 
abban, hogy az eljárás bármely szakaszában a 90. cikk (4) bekezdésének az 1. módosítás által 
módosított változata szerint ajánlások formájában politikai nyilatkozatot adjon ki arra 
vonatkozóan, hogy az ideiglenes alkalmazás nem időszerű, mert a Parlament egyetértése 
bizonytalan, sőt, esélye van az elutasításnak. Ettől a cikktől függetlenül, a 91. cikk emlékeztet 
a Bizottság tájékoztatás tekintetében a Szerződés értelmében fennálló különleges 
kötelezettségeire (EUMSZ 218. cikk (10) bekezdés), melyeket a keretmegállapodásban is 
megerősített, nevezetesen, hogy „a lehető legkorábban, indokolással ellátva tájékoztatja a 
Parlamentet, ha a Tanácsnak [a megállapodás] ideiglenes alkalmazását szándékozik javasolni, 
kivéve, ha sürgősség okán erre nincs módja” (23. pont, és 3. melléklet 7. pont). Tekintettel e 
kötelezettségekre, a 91. cikk a plenáris ülésen alkalmazandó különleges eljárást vezet be.

A harmadik kérdést, azaz a vegyes megállapodások aláírásának idejét illetően a vélemény 
kimondja, hogy a Tanács a tagállamok vonatkozó belső eljárásaival összhangban a 
megállapodás jóváhagyás céljából a tagállamokhoz történő utalását megelőzően, vagy azzal 

1 SJ-0431/13 (2013.08.08.) 
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egyidejűleg kérheti a Parlament jóváhagyását. A Tanács megvárhatja, hogy ez eljárás egy, 
több, vagy az összes tagállamban lezáruljon. Ennek fő oka az, hogy az Unió, illetve a 
tagállamok által megkötött nemzetközi megállapodások megkötésére irányuló eljárás 
független egymástól. A Parlament egyetértését tehát a Tanács kérheti akkor, amikor ez 
politikai szempontból a legmegfelelőbb. 

A bizottság megvizsgálta a jogi véleményt, és elfogadta annak következtetéseit. 
Megállapította, hogy az első következtetés elkerülhetetlenné teszi a 90. cikk (5) bekezdésének 
2. módosítás szerinti módosítását, mivel a Bíróság esetjoga szerint a Parlament eljárási 
szabályzata nem ruházhatja fel az intézményt olyan jogokkal, amelyeket kifejezetten nem 
ismer el jogalkotási javaslat vagy az elsődleges jog1, tehát a Parlament nincs abban a 
helyzetben, hogy belső szabályzata alapján arra kötelezze a Tanácsot, hogy az EUMSZ 218. 
cikkében le nem fektetett gyakorlatot kövessen. 

A második és a harmadik kérdéssel kapcsolatban a Bizottság arra a véleményre jutott, hogy a 
90. cikk módosítása vagy hivatalos értelmezése nem szükséges, mivel a következtetések 
többé-kevésbé az aláírás időpontjával kapcsolatos megállapításokból erednek. Mindkét 
esetben, ahogyan korábban elhangzott, a 90. cikk 1. módosítással módosított (4) bekezdése 
lehetőséget teremt a Parlament számára, hogy a megállapodás megkötéséig vezető eljárás 
során bármikor kifejezze az álláspontját az illetékes bizottság jelentésébe foglalt ajánlások 
formájában.

A Bíróság véleményei (90. cikk (6) bekezdés, 3. módosítás)

A 90. cikk Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és Külügyi Bizottság kérése nyomán 
lefolytatott vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy a 90. cikk (6) bekezdése 
módosításra szorul. Ez a rendelkezés valóban korlátozza a Parlament azon lehetőségét, hogy a 
Bíróság véleményét kérje nemzetközi megállapodások Szerződéseknek való megfeleléséről, 
mivel ez a lehetőség csak olyan megállapodások esetében áll fenn, amelyekhez a Parlament 
egyetértése szükséges, és kizárja azokat a megállapodásokat, amelyekkel kapcsolatban a 
Parlament csupán véleményt nyilvánít. Ugyanakkor a Szerződés vonatkozó cikke (az EUMSZ 
218. cikkének (11) bekezdése), amely lehetővé teszi a Parlament, a Tanács, a Bizottság és a 
tagállamok számára, hogy véleményt kérjenek a Bíróságtól, nem tartalmaz ilyen korlátozást. 
Ezt a korlátozást a rendelkezés célja sem indokolja, nevezetesen annak elkerülése, hogy az 
Unió nemzetközi megállapodásai ütközzenek az Unió elsődleges jogával. 

1 Ld: a T-346/11. és T-347/11. számú Bruno Gollnisch-ügyben 2013. január 17-én hozott ítélet. 
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MELLÉKLET - KLAUS-HEINER LEHNE, A JOGI BIZOTTSÁG ELNÖKE 2014. 
JANUÁR 22-I LEVELE CARLO CASINI, AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG 

ELNÖKE RÉSZÉRE

Tárgy: Vélemény az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének módosításáról

Tisztelt Elnök úr!

2013. november 27-i levelében1 az Alkotmányügyi Bizottság elnöke azt javasolta, hogy a Jogi 
Bizottság adjon ki véleményt az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének módosításáról. 
Az időbeli korlátok figyelembevételével a vélemény megfogalmazása levél formájában 
történik.

A Jogi Bizottság e kérdéssel január 21-i ülésén foglalkozott és egyhangúlag, 22 szavazattal az 
alábbi vélemény elfogadása mellett határozott2.

I. Az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdése jelenlegi szövegének módosítása

Az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének módosítására vonatkozó elgondolás a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnöke által az Alkotmányügyi Bizottság elnökének írt, 
2013. február 13-i levélre3 vezethető vissza, mivel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
ellentmondást fedezett fel az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdése és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke (5) bekezdése között.

Az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdése, amely a nemzetközi megállapodások 
megkötésére vonatkozó előírások részét képezi, a következőképpen hangzik:

(5) A megállapodástervezetet a tárgyalások befejezését követően, de a megállapodás 
aláírását megelőzően be kell nyújtani a Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy 
egyetértés céljából. Az egyetértési eljárásra a 81. cikket kell alkalmazni.

Az EUMSZ 218. cikkének (5) bekezdése a következőképpen szól:

(5) A főtárgyaló javaslata alapján a Tanács határozatban felhatalmazást ad a 
megállapodás aláírására és – amennyiben szükséges – a hatálybalépését megelőzően 
ideiglenes alkalmazására.

1 D(2013)59655.
2 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise 
Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad 
Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos 
Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
3 D(2013)5817.
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Ez a bekezdés nem utal az Európai Parlament bevonására. A (6) bekezdés, amely a 
megállapodás megkötésére vonatkozó határozattal foglalkozik, nem utal az Európai Parlament 
egyetértésére vagy a vele való konzultációra.

Mivel az eljárási szabályzat a Szerződések előírásainak van alárendelve1, ezért a Jogi 
Bizottság azt javasolja, hogy az eljárási szabályzat 90. cikke (5) bekezdésének központi 
rendelkezését az alábbiak szerint módosítsák, a Szerződésekkel való összhang biztosítása 
érdekében:

(5) A megállapodás megkötéséről szóló határozattervezetet a tárgyalások befejezését 
követően, be kell nyújtani a Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy egyetértés 
céljából. Az egyetértési eljárásra a 81. cikket kell alkalmazni.

II. A parlamenti ellenőrzés biztosítása a nemzetközi megállapodások tekintetében, 
átmeneti alkalmazás és vegyes megállapodások esetén

Azonban a nemzetközi megállapodások kapcsán a parlamenti egyetértés (vagy a Parlamenttel 
való konzultáció) összetettebb kérdés. Ahogy azt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
megjegyzi, még ha abból indulunk is ki, hogy a Parlament egyetértésére vagy a vele való 
konzultációra a megállapodás megkötésekor, azaz az aláírási szakaszt követően kerül sor, ez 
problémákat vet fel a demokratikus legitimitás tekintetében a következő két esetben (melyek 
akár együtt is előfordulhatnak):

1. amikor egy nemzetközi megállapodást aláírnak, és megkezdődik annak ideiglenes 
alkalmazása a 218. cikk (5) cikkének megfelelően, azonban a Parlamentet nem kérik fel 
ésszerű időn belül egyetértés nyilvánítására (illetve nem folytatnak vele konzultációt);

2. amikor egy vegyes jellegű nemzetközi megállapodásról van szó, azaz amikor azt mind az 
Uniónak, mind pedig a tagállamoknak alá kell írniuk, mivel az mind az Unió kizárólagos 
külső, mind pedig tagállamok hatásköreit érinti, és a Parlamentet nem kérik fel egyetértés 
nyilvánítására (illetve nem folytatnak vele konzultációt) egészen addig, míg a tagállamok 
többsége le nem zárta belső ratifikációs eljárását.

Az első esetben demokratikus legitimitáshoz kapcsolódó probléma áll fenn, mivel a 
nemzetközi megállapodást ideiglenesen alkalmazzák hosszabb időszakon keresztül a 
Parlament egyetértése nélkül. A második esetben az a probléma, hogy az Európai Parlament 
álláspontjának hatása csökken, mivel a nemzeti intézmények már véleményt nyilvánítottak. 
Ez különösen nagy probléma, mivel a vegyes megállapodások általában elsősorban olyan 
kérdésekre vonatkoznak, amelyek az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak, 
és csak korlátozott mértékben vonatkoznak a tagállamok fennmaradó hatásköreit érintő 
kérdésekre.

a) Ideiglenes alkalmazás

1 A Bíróság Alfonso Luigi Marra kontra Eduardo De Gregorio és Antonio Clemente, C-200/07. és C-201/07. sz. 
egyesített ügyekben hozott, 2008. október 21-i határozata, 39. pont.
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A bizottság e tekintetben felhívja a figyelmet a szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i 
bécsi egyezmény1 25. cikke (2) bekezdésére, amely az alábbiakról rendelkezik:

2. Amennyiben a szerződés máshogyan nem rendelkezik, vagy a tárgyalásokban részt 
vevő államok másképpen meg nem egyeznek, egy szerződés vagy egy szerződés 
részének egy államra vonatkozó ideiglenes alkalmazását leállítják, ha ez az állam 
értesíti a többi államot, melyek közt a szerződést ideiglenes alkalmazzák, hogy nem 
kíván a szerződés részese lenni.

Az EUMSZ 218. cikke (5) és (6) bekezdése alapján a Tanács dönthet úgy, hogy ideiglenesen 
alkalmaz egy nemzetközi megállapodást, amíg a Parlament egyetértését nem nyilvánítja. 
Azonban a bécsi egyezmény 25. cikke (2) bekezdésével együtt olvasva egyértelművé válik, 
hogy az ideiglenes alkalmazás nem folytatható, amennyiben a Parlament ellenzi a nemzetközi 
megállapodást, mivel a nemzetközi jog alapján ezt úgy kell értelmezni, hogy az Európai Unió 
nem kíván részese lenni a megállapodásnak2.

Ezért bölcs döntés lenne a Parlament eljáráson belüli szerepének védelme érdekében olyan 
rendelkezést illeszteni az eljárási szabályzat 90. cikkébe, amely biztosítja, hogy a Parlament 
állást foglal minden ideiglenesen alkalmazott olyan nemzetközi megállapodás tekintetében, 
amelyet egy bizonyos idő elteltével sem terjesztettek elé egyetértés (vagy konzultáció) 
céljából. Ezen időszak hossza vita tárgyát képezheti, azonban a bizottság szerint egy év 
megfelelő időtartam lehet.

Ezért az eljárási szabályzat 90. cikkébe illesztendő új bekezdés az alábbi lehetne:

Amennyiben egy évvel azt követően, hogy a Tanács az EUMSZ 218. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően aláírta és ideiglenesen alkalmazza a nemzetközi 
megállapodást, a Parlamentet még mindig nem kérték fel egyetértés kinyilvánítására 
illetve konzultációra, a Parlament saját kezdeményezésére az illetékes bizottság által 
készített jelentés alapján közli álláspontját az adott megállapodásról.

E megoldás előnye lenne, hogy véget vetne az olyan megállapodások ideiglenes 
alkalmazásának, amelyet a Parlament nem kíván jóváhagyni, és gátat szabna a Parlament 
bevonásával kapcsolatos késlekedéseknek.

b) Vegyes megállapodások

A vegyes megállapodások esetében szintén hasonló rendelkezést lehetne beilleszteni az ilyen 
esetekre vonatkozóan, a Parlament álláspontjának védelme érdekében, továbbá figyelembe 
véve, hogy az esetek többségében a vegyes megállapodások elsősorban olyan kérdésekre 
vonatkoznak, amelyek az Európai Unió kizárólagos külső hatáskörébe tartoznak, és amelyek 

1 ENSZ, a szerződések jogáról szóló, 1969. május 23-i bécsi egyezmény, ENSZ Szerződéseinek Tára, 1155. 
kötet, 331. o.
2 Ahogy az az ACTA esetében is megtörtént (Az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült 
Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, 
a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi 
megállapodás).
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tekintetében a tagállamok csak fennmaradó hatáskörrel rendelkeznek. E rendelkezés előnye 
lenne annak biztosítása, hogy a Parlament a vegyes megállapodások jóváhagyásakor ne „az 
utolsó legyen a sorban”.

Ezért az eljárási szabályzat 90. cikkébe illesztendő új bekezdés az alábbi lehetne:

Amennyiben egy évvel azt követően, hogy a Tanács az EUMSZ 218. cikke (5) 
bekezdésének megfelelően aláírta azon nemzetközi megállapodást, amelynek a 
tagállamok is részes felei, a Parlamentet még mindig nem kérték fel egyetértés 
kinyilvánítására illetve konzultációra, a Parlament saját kezdeményezésére az 
illetékes bizottság által készített jelentés alapján közli álláspontját az adott 
megállapodásról.

E megoldás előnyeként arra ösztönözné a Tanácsot, hogy az eljárás korábbi szakaszában 
vonja be a Parlamentet, ahogy az a vegyes megállapodások többsége esetén megfelelő lenne.

***

Remélem, hogy ez a vélemény, és különösen az eljárási szabályzat módosítására vonatkozó 
javaslatok segítségül szolgálnak bizottsága számára az eljárási szabályzat 90. cikke (5) 
bekezdésének esetleges módosítása tekintetében.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne
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