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JAVASLATOK 

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. nagyra értékeli, hogy a nemzeti parlamentek által 2016-ban benyújtott indokolt 

vélemények száma (65) a szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus Lisszaboni 

Szerződés általi bevezetése óta az egy naptári évben benyújtott harmadik legmagasabb; 

megállapítja, hogy a 2015-ben beérkezett nyolc indokolt véleményhez képest a 

növekedés jelentős (+713%-os) volt; elismeri ezenkívül, hogy jelentős mértékben, 350-

ről 620-ra nőtt a Bizottság által a politikai párbeszéd keretében kapott vélemények 

száma; kiemeli, hogy ezek a tendenciák a csökkent jogalkotási tevékenység mellett 

jelentek meg, ami azt is szemlélteti, hogy a nemzeti parlamentek részvétele a korábbi 

évekhez képest fejlődött; üdvözli, hogy a nemzeti parlamentek fokozott érdeklődést 

mutatnak az uniós döntéshozatal iránt; 

2. emlékeztet arra, hogy a szubszidiaritás a föderációk alapelve, de emellett olyan 

meghatározatlan jogi fogalom, amelyet ennek következtében politikailag kell 

értelmezni; 

3. értelmezése szerint a szubszidiaritás nem használható a Szerződések alapján az Unióra 

ruházott hatáskörök korlátozó értelmezésére; 

4. véleménye szerint a szubszidiaritásról és annak ellenőrzéséről folytatott minden 

gondolkodásnak a polgárok által az Unióhoz intézett egyre nagyobb számú, olyan 

értelmű felhívás keretébe kell illeszkednie, hogy az Unió kezelje az olyan jelentős 

globális kihívásokat, mint például többek között a kontinensek közötti pénzügyi 

áramlások, a biztonság, a migráció és az éghajlatváltozás; 

5. megjegyzi, hogy 2016-ban a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv (96/71/EK 

irányelv) felülvizsgálata kapcsán elindították a harmadik (a jelenlegi Bizottság 

megbízatása alatt az első) „sárga lapos” eljárást; hangsúlyozza, hogy a nemzeti 

parlamentek szerepével kapcsolatos fokozott tudatosság és a köztük való jobb 

koordináció erősítheti az előzetes szubszidiaritás-ellenőrzést. 

6. üdvözli, hogy több nemzeti parlament adott ki indokolt véleményt (2016-ban a 41-ből 

26, míg 2015-ben csak nyolc); megállapítja, hogy jelentős különbség tapasztalható a 

politikai párbeszéd és az indokolt vélemények tekintetében aktív nemzeti parlamentek 

között; kiemeli, hogy a nemzeti parlamenteket továbbra is jobban érdekli az uniós 

szabályozás tartalmának befolyásolása, mint a szubszidiaritással kapcsolatos problémák 

azonosítása; megjegyzi, továbbá, hogy a nemzeti parlamenteknek a szubszidiaritás és az 

arányosság elvei tiszteletben tartásának ellenőrzésére vonatkozó hatásköre magában 

foglalja azt a jogot is, hogy szükség esetén európai szintű fellépésre kérjék fel az 

európai jogalkotót; 

7. üdvözli, hogy a Parlament egyre inkább és rendszeresebben tárgyalópartner a nemzeti 

parlamentekkel és közvetít közöttük a szubszidiaritási és az arányossági mechanizmus 

tekintetében; úgy véli, hogy a nemzeti parlamentekkel politikai szinten folytatott 

párbeszéd erősítése eszközül szolgálhat a szubszidiaritási és arányossági ellenőrzések 
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észszerűsítésének a jogalkotási javaslatok lényegének jobb kezelése révén; 

8. emlékeztet arra, hogy erősíteni kell az együttműködés létező formáit és opciókat kell 

bevezetni az IPEX platform javítására a nemzeti parlamenteknek a szubszidiaritás- és 

arányosság-ellenőrzésekben játszott szerepének tudatosítása érdekében, továbbá hogy 

segítsenek nekik a korai figyelmeztető rendszerben kapott információk hatékonyabb 

kezelésében, valamint együttműködésük és koordinációjuk javításában; 

9. elismerően nyilatkozik arról, hogy a szubszidiaritás és az arányosság került az uniós 

döntéshozatal középpontjába, amint azt a Bizottság politikai prioritásai és a jogalkotás 

minőségének javítására irányuló csomag elfogadása is tanúsítják; üdvözli e csomag 

elfogadását, mely biztosítani fogja, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét 

integráltabb és átfogóbb módon alkalmazzák, ami viszont hozzá fog járulni az uniós 

döntéshozatal magasabb fokú átláthatóságához; üdvözli, hogy a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló intézményközi megállapodáson keresztül a Bizottság kötelezettséget 

vállalt arra, hogy a nemzeti parlamentek számára elérhetővé teszi a jogalkotási és nem 

jogalkotási javaslataihoz készült hatásvizsgálatokat; emlékeztet arra, hogy ez a 

megállapodás hangsúlyozta a jogalkotási eljárás nagyobb fokú átláthatóságának 

szükségességét és azt, hogy a nemzeti parlamenteknek nyújtott információknak lehetővé 

kell tenniük számukra a Szerződések szerinti előjogaik teljes mértékű gyakorlását; kéri 

a Bizottságot, hogy javítsa a szubszidiaritással kapcsolatos indokolásainak minőségét, 

és vegye még komolyabban az indokolt véleményeket;  

10. megállapítja, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló menetrend végrehajtása 

arra késztette a Bizottságot, hogy erősebb belső eszközöket és eljárásokat dolgozzon ki 

a szubszidiaritás elve megsértésének elkerülésére; hangsúlyozza, hogy a 

hatásvizsgálatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének betartása és az elszámoltathatóság előmozdítása tekintetében; sürgeti a 

Bizottságot, hogy a szabályozás javítására irányuló intézkedéscsomag keretében végzett 

hatásvizsgálatai során összpontosítson jobban a szubszidiaritásra és az arányosságra; 

kiemeli különösen a Szabályozói Ellenőrzési Testület szerepét és üdvözli, hogy a 

szubszidiaritás és az arányosság immár a Testület által végzett minőségellenőrzés részét 

képezi; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy a Szabályozói Ellenőrzési Testület 

függetlenségét tovább lehetne erősíteni;  

11. megismétli, hogy az uniós döntéshozatali folyamatban való alaposabb nemzeti 

parlamenti részvétel lehetővé tétele érdekében az uniós szerződések korlátain belül 

fokozni kell a korai figyelmeztető rendszer rugalmasságát, nevezetesen az indokolt 

vélemények benyújtására biztosított nyolchetes időszak tekintetében, és a Szerződések 

módosítása esetén fontolóra kell venni annak hivatalos meghosszabbítását; 

hangsúlyozza, hogy a Szerződések nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló jelentésben foglalt javaslatokkal összhangban tovább kell 

gondolkodni egy olyan mechanizmus bevezetésén, amelynek alapján indokolt 

véleményeket lehet benyújtani a Bizottságnak az uniós politikák pozitív irányú 

befolyásolása céljából; véleménye szerint ez pozitív és konstruktív eszköz lehet a 

nemzeti parlamenteknek az uniós jogalkotási folyamatba történő bevonásának 

növelésére; 

12. csalódottságának ad hangot a sárga lapos eljárások elindítása alkalmával a Bizottság 
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által a nemzeti parlamenteknek adott néhány válasz miatt; úgy véli, hogy a Bizottságnak 

átfogó választ kell adnia a nemzeti parlamentek által felvetett összes aggályra; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megfelelően magyarázzák el, miért van szükség 

jogalkotási kezdeményezésekre, és hogy azok hogyan hatnak különösen a gazdaságra, a 

környezetre és a társadalomra, tiszteletben tartva a szubszidiaritás és az arányosság 

elvét; 

13. tudomásul veszi a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” 

kérdésével foglalkozó munkacsoport létrehozását; figyelembe veszi, hogy a 

munkacsoport kritikusan fogja vizsgálni az összes szakpolitikai területet annak 

biztosítása érdekében, hogy az EU csak olyan esetekben lépjen fel, amikor az 

hozzáadott értékkel jár; felkéri a Bizottságot, hogy vázolja fel jobban a tervezett 

hatásköröket és működést; várakozással tekint a munkacsoport 2018. július 15-re 

tervezett jelentése elé, amelynek ajánlásokat kell megfogalmaznia azzal kapcsolatban, 

hogy az Európai Unió hogyan tudja jobban figyelembe venni a szubszidiaritás és az 

arányosság elvét mind hatáskörei felosztása, mind azok gyakorlása, továbbá annak 

azonosítása tekintetében, hogy hogyan lehet jobban bevonni a regionális és helyi 

hatóságokat az uniós politikaalakításba; véleménye szerint ez a kezdeményezés 

hozzájárulhat az olyan helyzetek azonosításához, melyekben egy adott fellépés elegendő 

és hatékonyabban megvalósítható lehet az uniós, a tagállami vagy a regionális 

hatóságok által; reményének ad hangot, hogy az e keretben felvázolt javaslatokat a 

Bizottság haladéktalanul végrehajtja; 

14. ösztönzi a nemzeti parlamenteket, hogy nyilvánítsanak véleményt a bizottsági 

javaslatokról, amelyek mindegyike bármikor elérhető a belső CONNECT adatbázisban; 

sürgeti a nemzeti és a regionális parlamenteket, hogy fejlesszék tovább a Régiók 

Bizottságával fennálló kapcsolataikat, mely utóbbi rendelkezik egy olyan szakértőkből 

álló csoporttal, amely a szubszidiaritás és az arányosság elvének tükrében vizsgálja a 

jogalkotási javaslatokat; úgy véli, hogy a nemzeti parlamentekkel folyatott párbeszédet 

javíthatja egy olyan informális mechanizmus, amely a parlamentközi együttműködésen 

alapul; 

15. hangsúlyozza, hogy a jogi aktusok elfogadásához a Tanácson belüli nagy többségre van 

szükség, amely magában foglalja az összes tagállam nemzeti minisztereit, akiknek 

elszámoltathatónak kell lenniük saját nemzeti parlamentjük felé; 

16. üdvözli a szubszidiaritásra történő hivatkozást a 2017. március 25-i Római 

Nyilatkozatban; véleménye szerint a szubszidiaritásnak kiemelkedő helyet kell 

elfoglalnia az Unió jövőjéről folytatott vitában. 
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