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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 jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai 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 

az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről 

Koszovó* közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes 

eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0460), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0327/2016), 

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

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság 

véleményére (A8-0000/2016), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A megállapodás egységes feltételek 

melletti végrehajtásának biztosítása 

érdekében a Bizottságra végrehajtási 

hatásköröket kell ruházni. Ezt a hatáskört a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek2.megfelelően kell gyakorolni. 

(3) A megállapodás egységes feltételek 

melletti végrehajtásának biztosítása 

érdekében a Bizottságra végrehajtási 

hatásköröket kell ruházni. Ezt a hatáskört a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek2 megfelelően kell gyakorolni. 

                                                 
*  Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban áll az 1244/1999 

ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló 

véleményével.   
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Mivel a végrehajtási jogi aktusok a közös 

kereskedelempolitika részét képezik, 

elfogadásukkor a vizsgálóbizottsági eljárást 

kell alkalmazni. Amennyiben a 

megállapodás előirányozza annak 

lehetőségét, hogy – rendkívüli és kritikus 

körülmények esetén – a helyzet 

megoldásához szükséges sürgős 

intézkedéseket alkalmazzanak, a 

Bizottságnak helyénvaló azonnal 

elfogadnia ilyen végrehajtási aktusokat. 

Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben 

a Bizottság azonnal alkalmazandó 

végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 

mezőgazdasági és halászati termékekre 

vonatkozó intézkedések tekintetében.  

Mivel a végrehajtási aktusok a közös 

kereskedelempolitika részét képezik, 

elfogadásukkor elvben a vizsgálóbizottsági 

eljárást kell alkalmazni. Amennyiben a 

megállapodás előirányozza annak 

lehetőségét, hogy – rendkívüli és kritikus 

körülmények esetén – a helyzet 

megoldásához szükséges azonnali 

intézkedéseket alkalmazzanak, a 

Bizottságnak helyénvaló azonnal 

elfogadnia ilyen végrehajtási aktusokat. 

Kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben 

a Bizottság azonnal alkalmazandó 

végrehajtási jogi aktusokat fogad el a 

mezőgazdasági és halászati termékekre 

vonatkozó intézkedések tekintetében.  

____________________ ____________________ 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. 

február 16-i 182/2011/EU rendelete a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A megállapodás szerinti 

vámkontingensek hatékony 

alkalmazásának és kezelésének, valamint 

a vámkivetéssel kapcsolatban a 

jogbiztonságnak és az egyenlő 

bánásmódnak a biztosítása érdekében e 

rendelet bizonyos rendelkezéseit a 

megállapodás hatálybalépésének 

időpontjától kell alkalmazni, 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. cikk törölve 

Felügyelet  

A megállapodás 34. cikkének végrehajtása 

céljából meg kell teremteni a 

megállapodás 3. jegyzőkönyvének V. 

mellékletében felsorolt áruk 

behozatalának uniós felügyeletét. E 

tekintetben a 2454/93/EGK bizottsági 

rendelet7 308d. cikkében foglalt eljárást 

kell alkalmazni. 

 

____________________  

7 A Bizottság 1993. július 2-i 

2454/93/EGK rendelete a Közösségi 

Vámkódex létrehozásáról szóló 

2913/92/EGK tanácsi rendelet 

végrehajtására vonatkozó rendelkezések 

megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 

1. o.). 

 

Or. en 

 

 

 


