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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2016 A8-0344/305 

Módosítás  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

6 fejezet – 73 a cikk (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 73a. cikk  

 73d. cikk 

 A tárgyalások menete 

 1. A Parlament tárgyalócsoportját az 

előadó vezeti, elnökségét pedig az illetékes 

bizottság elnöke vagy valamely, az elnök 

által kijelölt alelnöke látja el. A csoport 

magában foglalja legalább a 

tárgyalásokban részt venni kívánó 

képviselőcsoportok árnyékelőadóit. 

 2. A Tanáccsal és a Bizottsággal tartott 

találkozókon (háromoldalú egyeztetés 

keretében) megvitatandó 

dokumentumokat legalább 48 órával, 

sürgős esetben pedig legalább 24 órával 

az adott találkozó előtt köröztetni kell a 

tárgyalócsoporton belül. 

 3. A tárgyalócsoport nevében az elnök és 

az előadó valamennyi háromoldalú 

egyeztetést követően jelentést tesz az 

illetékes bizottságnak a soron következő 

bizottsági ülésen. 

 Amennyiben nem lehetséges a bizottsági 

ülés kellő időben történő összehívása, a 

tárgyalócsoport elnöke és az előadó a 

bizottság koordinátorainak ülésén tesz 

jelentést a tárgyalócsoport nevében. 

 4. Ha a tárgyalások ideiglenes 

megállapodáshoz vezetnek, az illetékes 
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bizottságot erről haladéktalanul 

tájékoztatni kell. Az utolsó háromoldalú 

egyeztetés eredményeit tartalmazó 

dokumentumokat a bizottság 

rendelkezésére kell bocsátani, és közzé 

kell tenni. Az ideiglenes megállapodást az 

illetékes bizottság elé kell terjeszteni, 

amely egyetlen szavazás keretében a 

leadott szavazatok többségével dönt arról. 

Jóváhagyás esetén az ideiglenes 

megállapodást megfontolás céljából a 

plenáris ülés elé terjesztik, egyértelműen 

feltüntetve a jogalkotási aktus 

tervezetéhez fűzött módosításokat. 

 5. Az 54. és 55. cikk értelmében érintett 

bizottságok közötti nézetkülönbség esetén 

a tárgyalások megnyitásának és 

lefolytatásának részletes szabályait a 

Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke 

az említett cikkekben meghatározott 

elvekkel összhangban állapítja meg. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2016 A8-0344/306 

Módosítás  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

1 fejezet – 117 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A Parlament összes képviselője 

többségével választja meg a Bizottság 

elnökét. 

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. 

cikkének (7) bekezdése szerint a Parlament 

összes képviselője többségével választja 

meg a Bizottság elnökét. 

A szavazás titkos. A szavazás titkos. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2016 A8-0344/307 

Módosítás  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

1 fejezet – 198 cikk – 3 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(3) A vizsgálóbizottság felállítására 

irányuló kérelemben pontosan meg kell 

határozni a vizsgálat tárgyát, és a kérelmet 

részletesen indokolni kell. A Parlament az 

Elnökök Értekezlete javaslatára határoz a 

bizottság felállításáról és adott esetben – a 

199. cikk rendelkezéseinek megfelelően – 

a bizottság összetételéről. 

(3) A vizsgálóbizottság felállítására 

irányuló kérelemben pontosan meg kell 

határozni a vizsgálat tárgyát, és a kérelmet 

részletesen indokolni kell. A Parlament az 

Elnökök Értekezlete javaslatára határoz a 

bizottság felállításáról és adott esetben 

annak létszámáról. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2016 A8-0344/308 

Módosítás  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

1 fejezet – 199 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont (új) 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 a) 1a. A bizottságok összetétele – 

amennyire lehetséges – tükrözi a 

Parlament összetételét. A bizottsági helyek 

képviselőcsoportok közötti elosztásának 

aránya az arányos számítás eredményénél 

nagyobb vagy annál kisebb legközelebbi 

egész szám. 

 Amennyiben a képviselőcsoportok között 

nem születik megállapodás arányos 

súlyukat illetően egy vagy több 

meghatározott bizottságban, az Elnökök 

Értekezlete hozza meg a döntést. 

 1b. Ha egy képviselőcsoport úgy határoz, 

hogy nem tölti be egy bizottságban a neki 

járó helyeket, vagy elmulasztja a tagok 

kinevezését az Elnökök Értekezlete által 

megszabott határidőn belül, a szóban 

forgó helyek üresen maradnak. A 

képviselőcsoportok közötti helycserék nem 

megengedhetők. 

 1c. Ha egy képviselő másik 

képviselőcsoportba való átülése sérti a 

bizottsági helyek (1a) bekezdésben 

lefektetett arányos eloszlását, és a 

képviselőcsoportok között nem születik 

olyan megállapodás, amely biztosítja az 

említett bekezdésben meghatározott 

elveknek való megfelelést, az Elnökök 

Értekezlete hozza meg a szükséges 

döntéseket. 
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 1d. A képviselőcsoportok vagy független 

képviselők által eldöntött kinevezések 

minden módosításáról tájékoztatják az 

elnököt, aki legkésőbb a következő ülés 

kezdetén bejelenti azokat a Parlamentben. 

Ezek a döntések a kihirdetés napján 

lépnek hatályba. 

 1e. A képviselőcsoportok és a független 

képviselők az egyes bizottságokba 

legfeljebb annyi póttagot jelölhetnek, 

amennyi rendes tag kinevezésére 

jogosultak a bizottságban. Az elnököt 

erről tájékoztatják. A póttagok jogosultak 

részt venni és felszólalni a bizottsági 

üléseken, valamint a rendes tag 

távollétében szavazati joggal 

rendelkeznek. 

 1f. A rendes tag távollétében és ha állandó 

póttagokat nem jelöltek, illetve az állandó 

póttagok távollétében, a rendes tag 

gondoskodhat arról, hogy őt a 

képviselőcsoport egy másik tagja, illetve 

függetlenek esetében egy másik független 

képviselő képviselje, aki szavazásra is 

jogosult. Ezt a szavazás megkezdése előtt a 

bizottság elnökével közölni kell. 

 Az (1f) bekezdés utolsó mondatában 

megállapított előzetes bejelentést a vita 

lezárását, vagy azon napirendi pontról, 

illetve pontokról történő szavazás 

megkezdését megelőzően kell megtenni, 

amelyek tekintetében a rendes tagot 

helyettesíteni kell. 

 E cikknek megfelelően: 

 – egy bizottság rendes vagy póttagjainak 

helyzete kizárólag az adott 

képviselőcsoportbeli tagságuktól függ; 

 – ha a képviselőcsoport rendes tagjainak 

száma egy bizottságban megváltozik, az 

azon bizottságba jelölhető állandó 

póttagok legmagasabb száma is ennek 

megfelelően változik; 

 – ha egy képviselő képviselőcsoportot vált, 

eredeti képviselőcsoportbeli tagságából 
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eredő rendes vagy póttagságát nem 

tarthatja meg; 

 – a bizottság tagja semmilyen 

körülmények között sem helyettesítheti 

póttagként más képviselőcsoporthoz 

tartozó tagtársát. 

 (A két utolsó albekezdést értelmezésként 

kell beilleszteni.) 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2016 A8-0344/309 

Módosítás  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

3 fejezet – 21 cikk – 2 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

(2) A küldöttség tagjait az után 

választják meg, hogy a jelöléseket a 

képviselőcsoportok és a független 

képviselők benyújtották az Elnökök 

Értekezletéhez. Az Elnökök Értekezlete a 

tagállamok és a politikai nézetek lehető 

legméltányosabb képviseletét biztosító 

javaslatokat nyújt be a Parlamentnek. A 

199. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdését kell 

alkalmazni. 

(2) A képviselőcsoportok biztosítják a 

tagállamok, a politikai nézetek és a nemek 

lehető legméltányosabb képviseletét. A 

küldöttség tagjainak legfeljebb 

egyharmada rendelkezhet ugyanazon 

állampolgársággal. A 199. cikk (1d), (1e) 

és (1f) bekezdését értelemszerűen kell 

alkalmazni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2016 A8-0344/310 

Módosítás  310 

Manfred Weber 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

4 fejezet – 32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A képviselők politikai hovatartozásuknak 

megfelelően csoportokat alakíthatnak. 
 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2016 A8-0344/311 

Módosítás  311 

Manfred Weber 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0344/2016 

Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

 

Eljárási szabályzat 

4 fejezet – 32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – értelmezés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

A Parlament alapvetően nem értékeli egy 

csoport tagjainak politikai hovatartozását. 

Azáltal, hogy e cikk alapján a képviselők 

egy képviselőcsoportot hoznak létre, 

lényegében elismerik, hogy van politikai 

hovatartozásuk. A Parlament kizárólag 

abban az esetben köteles megvizsgálni, 

hogy a csoportot a szabályzat szerint 

hozták-e létre, ha az érintett képviselők ezt 

a hovatartozást tagadják. 

 

Or. en 

 


