
RR\1215730HU.docx PE658.893v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

A9-0190/2020

13.10.2020

***I
JELENTÉS
a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre 
vonatkozóan a Covid19-járványra válaszul hozott különös intézkedések 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Maria Grapini

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)



PE658.893v01-00 2/6 RR\1215730HU.docx

HU

PR_COD_1app

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 jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogalkotási 
aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a 
Covid19-járványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0491),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0285/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2020. október 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, 
amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 52. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A9-0190/2020),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím A 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú 
járművekre vonatkozóan a Covid19-járványra válaszul hozott különös 
intézkedések tekintetében történő módosításáról

Hivatkozások COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

A Parlamentnek történő benyújtás 
dátuma

7.9.2020

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

IMCO
14.9.2020

Véleménynyilvánításra felkért 
bizottságok
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ENVI
14.9.2020

ITRE
14.9.2020

TRAN
14.9.2020

Nem nyilvánított véleményt
       A határozat dátuma

ENVI
13.10.2020

ITRE
13.10.2020

TRAN
24.9.2020

Előadók
       A kijelölés dátuma

Maria Grapini
21.9.2020

Korábbi előadók Petra De Sutter

Egyszerűsített eljárás – a határozat 
dátuma

21.9.2020

Az elfogadás dátuma 13.10.2020

Az előterjesztés dátuma 13.10.2020


