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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0127/1 

Módosítás  1 

Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása 

2016/2149(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

N preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. mivel az 1. sz. jegyzőkönyv 4. 

cikkében meghatározott nyolchetes időszak 

elégtelennek bizonyult a szubszidiaritás 

elvének való megfelelés időben történő 

ellenőrzésére; 

N. mivel számos nemzeti parlament 

nem használja ki teljesen az 1. sz. 

jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott 

nyolchetes időszakot a szubszidiaritás 

elvének való megfelelés ellenőrzésére; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Módosítás  2 

Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása 

2016/2149(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel a korai előrejelző rendszert 

ki lehet egészíteni azzal a rendszerrel, 

amely jelenleg lehetővé teszi a nemzeti 

parlamentek számára, hogy konstruktív 

javaslatokat nyújtsanak be a Bizottsághoz 

megfontolás céljából, szem előtt tartva 

annak kezdeményezési jogát; 

törölve 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Módosítás  3 

Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása 

2016/2149(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

P preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

P. mivel számos nemzeti parlament 

kifejezte érdeklődését egy olyan, a politikai 

párbeszédet javító eszköz iránt, amely 

lehetőséget biztosítana számukra, hogy a 

Parlament támogatását megszerezve 

konstruktív javaslatokat nyújtsanak be a 

Bizottsághoz megfontolás céljából, szem 

előtt tartva annak kezdeményezési jogát; 

P. mivel számos nemzeti parlament 

kifejezte érdeklődését egy olyan, a politikai 

párbeszédet javító eszköz iránt, amely 

lehetőséget biztosítana számukra, hogy 

konstruktív javaslatokat nyújtsanak be a 

Bizottsághoz megfontolás céljából, szem 

előtt tartva annak kezdeményezési jogát; 

Or. en 



 

AM\1150597HU.docx  PE618.414v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0127/4 

Módosítás  4 

Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása 

2016/2149(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. hangsúlyozza, hogy a korai 

előrejelző rendszert ritkán használták a 

Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta, 

és úgy véli, hogy azt a jelenlegi 

alkotmányos kereteken belül meg lehetne 

reformálni; 

13. hangsúlyozza, hogy a korai 

előrejelző rendszert ritkán használták a 

Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Módosítás  5 

Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása 

2016/2149(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. elismeri, hogy egyes nemzeti 

parlamentek kérték a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 1. 

jegyzőkönyv 3. cikke szerinti indokolt 

vélemény kiadására meghatározott 

nyolchetes határidő meghosszabbítását; 

hangsúlyozza azonban, hogy a Szerződések 

jelenlegi keretei nem teszik lehetővé e 

hosszabbítást; ezért úgy ítéli meg, hogy a 

Bizottságnak a korai előrejelző rendszeren 

belül technikai értesítési időszakot kellene 

meghatároznia annak érdekében, hogy a 

jogalkotási aktusok tervezetének a nemzeti 

parlamenti kamarák általi technikai 

kézhezvételi dátuma és a nyolchetes 

időszak kezdő dátuma között további időt 

biztosítson; e tekintetben emlékeztet arra, 

hogy a Bizottság 2009-ben egyéb 

gyakorlati megoldásokat vezetett be a 

szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus 

működőképessége céljából; 

16. tudomásul veszi, hogy egyes 

nemzeti parlamentek kérték a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló 1. jegyzőkönyv 3. 

cikke szerinti indokolt vélemény kiadására 

meghatározott nyolchetes határidő 

meghosszabbítását; hangsúlyozza azonban, 

hogy a Szerződések jelenlegi keretei nem 

teszik lehetővé e hosszabbítást; e 

tekintetben emlékeztet arra, hogy a 

Bizottság 2009-ben egyéb gyakorlati 

megoldásokat vezetett be a szubszidiaritás-

ellenőrzési mechanizmus 

működőképessége céljából; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Módosítás  6 

Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása 

2016/2149(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. tudomásul veszi, hogy egyes 

nemzeti parlamentek kérték a 

szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. 

cikke szerinti indokolt vélemény kiadására 

meghatározott nyolchetes határidő 

meghosszabbítását; 

törölve 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Módosítás  7 

Jasenko Selimovic 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

A Szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása 

2016/2149(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. a Bizottság által 2016-ban indított 

politikai párbeszéddel összhangban 

javasolja a rendszer teljes körű 

kihasználását, amelyben a nemzeti 

parlamentek építő jellegű javaslatokat 

nyújthatnak be a Bizottságnak az európai 

szintű vita és a Bizottság kezdeményezési 

jogkörének pozitív befolyásolása 

érdekében; e tekintetben javasolja, hogy a 

Bizottság mérlegelési jogkörrel 

rendelkezzen, és e javaslatokat vagy vegye 

figyelembe, vagy az elutasítás indokait 

tartalmazó, hivatalos választ adjon ki; 

rámutat arra, hogy egy ilyen eljárás nem 

jelenthet kezdeményezési jogot, sem a 

jogalkotás visszavonásához vagy 

módosításához való jogot, mivel 

máskülönben veszélyeztetné az „uniós 

módszert” és a hatáskörök nemzeti és 

európai szintű elosztását, ami sértené a 

Szerződéseket; javasolja ugyanakkor, hogy 

a Szerződések jövőbeli felülvizsgálata 

esetén a jogalkotási kezdeményezés jogát 

elsődlegesen az uniós polgárokat 

közvetlenül képviselő Európai Parlamentre 

ruházzák; 

18. a Bizottság által 2016-ban indított 

politikai párbeszéddel összhangban 

javasolja azon rendszer alkalmazását, 

amelyben a nemzeti parlamentek építő 

jellegű javaslatokat nyújthatnak be a 

Bizottságnak az európai szintű vita és a 

Bizottság kezdeményezési jogkörének 

pozitív befolyásolása érdekében; e 

tekintetben javasolja, hogy a Bizottság 

továbbra is rendelkezzen mérlegelési 

jogkörrel, és e javaslatokat vagy vegye 

figyelembe, vagy az elutasítás indokait 

tartalmazó, hivatalos választ adjon ki; 

rámutat arra, hogy egy ilyen eljárás nem 

jelenthet kezdeményezési jogot, sem a 

jogalkotás visszavonásához vagy 

módosításához való jogot, mivel 

máskülönben veszélyeztetné az „uniós 

módszert” és a hatáskörök nemzeti és 

európai szintű elosztását, ami sértené a 

Szerződéseket; javasolja ugyanakkor, hogy 

a Szerződések jövőbeli felülvizsgálata 

esetén a jogalkotási kezdeményezés jogát 

az uniós polgárokat közvetlenül képviselő 

Európai Parlamentre ruházzák; 

Or. en 

 

 


