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Szóbeli választ igénylő kérdés  O-000029/2020
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola 
Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Michael 
Bloss (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian 
Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), 
Henrike Hahn (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew)

Tárgy: a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok 
esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletről folyó tanácsi tárgyalások 
állása

2018 májusában a Bizottság javaslatot nyújtott be a tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletre 
(a rendelet).

A Parlament első olvasatban 2019 áprilisában fogadott el álláspontot a rendeletre irányuló javaslatról, 
amelyben jelezte, hogy készen áll az intézményközi tárgyalások megkezdésére. A Tanács ülésein 
megvitatta a rendeletjavaslatot, de még nem fogadta el álláspontját, illetve nem tájékoztatta 
megfelelően a Parlamentet a rendelettel kapcsolatos tárgyalások jelenlegi állásáról.

A Parlament felszólította a Tanácsot, hogy kezdjen érdemi párbeszédet a folyamatban lévő 
tárgyalásokról, és hangsúlyozta, hogy nem fogja egyszerűen jóváhagyni az Európai Tanács 
álláspontját anélkül, hogy megfelelő tárgyalásokat folytatna a többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
csomag és az ágazati jogszabályok valamennyi eleméről, beleértve a rendeletet is 1 .

Ezen előzmények alapján kérjük a Tanácsot, hogy válaszoljon a következő kérdésekre:

1. Melyek a rendelet azon főbb pontjai, amelyekről még folynak a megbeszélések a Tanácsban?

2. Mivel a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikke (1) bekezdésének a) 
pontján alapul, azt a rendes jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni. Mivel az EUSZ 15. cikkének 
(1) bekezdése kimondja, hogy az Európai Tanács „nem lát el jogalkotási feladatokat”, megerősíti-e a 
Tanács, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló európai tanácsi következtetések nem foglalkoznak a 
javaslat érdemi tartalmával, többek között olyan kérdésekkel kapcsolatban sem, mint az 
alkalmazandó döntéshozatali eljárás, mivel ez egyértelműen sértené a társjogalkotók jogalkotási 
előjogait?

3. Mikor szándékozik a Tanács a tárgyalásokat megkezdeni a Parlamenttel?

Előterjesztve: 06/03/2020

Határidő: 07/06/2020

1 Lásd a Parlament 2019. október 10-i állásfoglalását ”A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak”, elfogadott szövegek, 
P9_TA(2019)0032.


