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Richard Corbett 

A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata 

2016/2114(REG) 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

168 a cikk (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 168a. cikk 

 Küszöbértékek 

 (1)  E szabályzat alkalmazásában, 

eltérő rendelkezés hiányában a következő 

meghatározásokat kell alkalmazni: 

 a)  „alsó érvényességi küszöbérték”: 

az összes Parlamenti képviselő 

egyhuszada vagy egy képviselőcsoport; 

 b)  „középső érvényességi 

küszöbérték”: az összes Parlamenti 

képviselő egytizede vagy egy 

képviselőcsoport; 

 c)  „felső érvényességi küszöbérték”: 

az összes Parlamenti képviselő egyötöde 

vagy két képviselőcsoport. 

 (2)  Amennyiben annak eldöntéséhez, 

hogy elértek-e egy alkalmazandó 

küszöbértéket, egy képviselő aláírása 

szükséges, ez kézzel írt vagy – az 

elektronikus aláírások parlamenti 

rendszere révén – elektronikus formában 

is benyújtható. A megszabott időkereten 

belül egy képviselő visszavonhatja 

aláírását, ám ezt követően nem nyújthatja 

be újra. 

 (3)  Amennyiben egy képviselőcsoport 

támogatása szükséges a küszöbérték 

eléréséhez, a képviselőcsoport nevében 

elnöke vagy az elnök által felhatalmazott 
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személy jár el az ügyben. 

 ------------------------- 

 A cikkek és módosítások horizontális 

kiigazítása a 168a. cikkben meghatározott 

új küszöbértékek szerint 

 A.  A következő cikkekben vagy 

cikkekre vonatkozó módosításokban az 

„egy képviselőcsoport vagy legalább 

negyven képviselő” szöveget, esetleges 

nyelvtani módosításaikat is beleértve, 

felváltja a következő szöveg: „egy 

képviselőcsoport vagy legalább az alsó 

érvényességi küszöbértéket elérő számú 

képviselő”, a szükséges nyelvtani 

módosításokkal együtt: 

 69. cikk (1) bekezdése 

 81. cikk (2) bekezdése 

105. cikk (6) bekezdése 

 108. cikk (2) bekezdése 

 123. cikk (2) bekezdése 

 150. cikk (2) bekezdése 

 150. cikk (3) bekezdése 

 153. cikk (1) bekezdése 

 169. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése 

 170. cikk (4) bekezdésének első 

albekezdése 

 176. cikk (1) bekezdése 

 188. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése 

 188. cikk (2) bekezdése 

 189. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése 

 190. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése 

 190. cikk (4) bekezdése 

 226. cikk (4) bekezdése 

 231. cikk (4) bekezdése 
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 15. cikk (1) bekezdésének első albekezdése 

 38. cikk (2) bekezdése 

 38a. cikk (1) bekezdése (új) 

 42. cikk (2) bekezdésének 1a. albekezdése 

(új) 

 59. cikk (1) bekezdése 

 59. cikk (1a) bekezdésének első 

albekezdése (új) 

 59. cikk (1b) bekezdésének negyedik 

albekezdése (új) 

 59. cikk (1b) bekezdésének ötödik 

albekezdése (új) 

 63. cikk (4) bekezdése 

 67a. cikk (1) bekezdése (új) 

 67a. cikk (2) bekezdése (új) 

 67a. cikk (4) bekezdése (új) 

 88. cikk (2) bekezdése 

 105. cikk (4) bekezdése 

 106. cikk (4c) bekezdése (új) 

 108. cikk (4) bekezdése 

 113. cikk (4a) bekezdése (új) 

 118. cikk (5) bekezdésének első 

albekezdése 

 121. cikk (3) bekezdése 

 122. cikk (3) bekezdése 

 122a. cikk (4) bekezdése (új) 

 128. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése 

 135. cikk (1) bekezdése 

 135. cikk (2) bekezdése 

 137. cikk (2) bekezdésének harmadik 

albekezdése 

 138. cikk (2) bekezdésének harmadik 

albekezdése 

 152. cikk (1) bekezdése 

 154. cikk (1) bekezdése 
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 174. cikk (5) bekezdése 

 174. cikk (6) bekezdése 

 180. cikk (1) bekezdése 

 187. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése 

 XVI. melléklet (1) bekezdésének c) pontja 

 A 88. cikk (4) bekezdésében és a 113. cikk 

(4a) bekezdésében a „legalább negyven 

képviselő” szöveget, esetleges nyelvtani 

módosításaikat is beleértve, felváltja a 

következő szöveg: „egy képviselőcsoport 

vagy legalább az alsó érvényességi 

küszöbértéket elérő számú képviselő”, a 

szükséges nyelvtani módosításokkal 

együtt. 

 B.  Az 50. cikk (1) bekezdésében és az 

50. cikk (2) bekezdésének első 

albekezdésében „a bizottsági tagok 

legalább egytizede” szöveget, esetleges 

nyelvtani módosításaikat is beleértve, 

felváltja a következő szöveg: „egy 

képviselőcsoport vagy a bizottságban 

legalább a középső érvényességi 

küszöbértéket elérő számú képviselő”, a 

szükséges nyelvtani módosításokkal 

együtt. 

 A 73a. cikk (2) bekezdésében és a 150. 

cikk (1) bekezdésének második 

albekezdésében „a Parlament 

képviselőinek egytizedét kitevő 

képviselőcsoportok vagy képviselők” 

szöveget, esetleges nyelvtani 

módosításaikat is beleértve, felváltja a 

következő szöveg: „egy képviselőcsoport 

vagy legalább a középső érvényességi 

küszöbértéket elérő számú képviselő”, a 

szükséges nyelvtani módosításokkal 

együtt. 

 A 210a. cikk (4) bekezdésében a „bizottság 

három tagja” szöveget felváltja a 

következő szöveg: „egy képviselőcsoport 

vagy a bizottságban legalább a középső 

érvényességi küszöbértéket elérő számú 

képviselő”, a szükséges nyelvtani 
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módosításokkal együtt. 

 C.  A 15. cikk (1) bekezdésében „a 

parlamenti képviselők legalább húsz 

százaléka” szöveget felváltja a következő 

szöveg: „két képviselőcsoport vagy 

legalább a felső érvényességi 

küszöbértéket elérő számú képviselő”, a 

szükséges nyelvtani módosításokkal 

együtt. 

 Az 182. cikk (2) bekezdésében és a 180a. 

cikk (2) bekezdésében „a parlamenti 

képviselők legalább egyötöde” szöveget, 

esetleges nyelvtani módosításaikat is 

beleértve, felváltja a következő szöveg: 

„két képviselőcsoport vagy legalább a 

felső érvényességi küszöbértéket elérő 

számú képviselő”, a szükséges nyelvtani 

módosításokkal együtt. 

 A 191. cikk (1) bekezdésében az „egy 

képviselőcsoport vagy legalább negyven 

képviselő ” szöveget felváltja a következő 

szöveg: „két képviselőcsoport vagy 

legalább a felső érvényességi 

küszöbértéket elérő számú képviselő”, a 

szükséges nyelvtani módosításokkal 

együtt. 

 A 204. cikk (2) bekezdésének első 

albekezdésében és a 208. cikk (2) 

bekezdésében „a bizottsági tagok 

egyhatodának”, illetve „a tagok 

egyhatoda” szöveget, esetleges nyelvtani 

módosításaikat is beleértve, felváltja a 

következő szöveg: „két képviselőcsoport 

vagy a bizottságban legalább a felső 

érvényességi küszöbértéket elérő számú 

képviselő”, a szükséges nyelvtani 

módosításokkal együtt. 

 A 208. cikk (3) bekezdésében és a 215. 

cikk (7) bekezdésében a „bizottsági tagok 

legalább egynegyede” szöveget felváltja a 

következő szöveg: „két képviselőcsoport 

vagy a bizottságban legalább a felső 

érvényességi küszöbértéket elérő számú 

képviselő”, a szükséges nyelvtani 

módosításokkal együtt. 
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 D.  A küszöbértékek horizontális 

kiigazítása nem befolyásolja a fenti 

cikkeknek és módosításoknak a 

küszöbértékektől eltérő okokból történő 

elfogadását, elutasítását vagy módosítását. 

Or. en 

 

 

 


