
 

P6_TA(2008)0060 

A közösségi jog alkalmazásának figyelemmel kísérése 2005-ben  

Az Európai Parlament 2008. február 21-i állásfoglalása a Bizottságnak a közösségi jog 

alkalmazásának figyelemmel kíséréséről szóló 23. éves jelentéséről (2005) (2006/2271(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 23. éves 

jelentésére (COM(2006)0416), 

– tekintettel a Bizottság munkadokumentumaira (SEC(2006)0999 és SEC(2006)1005), 

– tekintettel „Az eredmények Európája – a közösségi jog alkalmazásáról” szóló 

bizottsági közleményre (COM(2007)0502), 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére és 112. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-

0462/2007), 

A. mivel az uniós politikák hatékonysága nagymértékben függ nemzeti, regionális és 

helyi szintű végrehajtásuktól; mivel szigorúan ellenőrizni kell és figyelemmel kell 

kísérni, hogy a tagállamok betartják-e a közösségi jogszabályokat, hogy azok a kívánt 

pozitív hatást gyakorolják a polgárok mindennapi életére, 

B. mivel a közösségi jog megsértésére vonatkozó panaszok száma azt mutatja, hogy a 

közösségi jog alkalmazásában az uniós polgároknak kulcsfontosságú szerepük van, és 

hogy az Európai Unió hitelessége érdekében fontos, hogy az uniós intézmények 

megfelelően tudják kezelni a polgárok panaszait, 

C. mivel a Bizottság változtathat a küldetése hatékony teljesítéséhez használt eszközökön, 

és újításokat vezethet be a közösségi jog hatékonyabb alkalmazására, 

A 2005-ös éves jelentés és a Parlament állásfoglalásának nyomon követése 

1. megállapítja, hogy a Bizottság által a Szerződés megsértése miatt kezdeményezett 

eljárások száma az elmúlt években folyamatosan nőtt és 2003-ban a feltárt jogsértések 

száma elérte a 2709-et (EU-15); megjegyzi továbbá, hogy a feltárt jogsértések száma 

jelentősen (563-mal) csökkent 2004-ben és noha 2005-ben ismét nőtt, nem érte el a 

2003-as szintet: 2653 volt a nyilvántartott jogsértések száma (EU-25); 

2. ennek megfelelően megjegyzi, hogy a tíz új tagállam csatlakozása látszólag nem volt 

kihatással a nyilvántartott jogsértések számára, és felhívja a Bizottságot, hogy ezt 

világosan indokolja, valamint biztosítsa a Parlamentet afelől, hogy ez nem a panaszok 

nyilvántartásba vétele elmulasztásának és/vagy a jogsértések feldolgozása terén a 

Bizottság belső erőforrásai hiányának tulajdonítható, vagy olyan politikai döntésnek, 

mely szerint ezen országokkal szemben nagyobb türelmet kell tanúsítani; 



 

3. üdvözli, hogy a legtöbb érintett főigazgatóság hajlandó információt szolgáltatni a saját 

hatáskörébe tartozó jogsértésekre elkülönített forrásokról, illetve a Szerződés 

megsértése miatti eljárások aktuális állásáról; megjegyzi, hogy mindegyik 

főigazgatóság saját módszerei szerint foglalkozik a közösségi jog alkalmazásával és a 

források elosztásával, és nincs pontos áttekintés, illetve nyilvános általános értékelés 

arra vonatkozóan, hogy ezek az eltérő módszerek hogyan működnek; 

4. elkötelezi magát arra, hogy az erőforrások növelése érdekében nagyobb költségvetési 

előirányzatokkal támogatja a Bizottságot, ahogy ezt a legtöbb érintett főigazgatóság 

kérte; 

5. üdvözli, hogy egyes főigazgatóságok külön módszereket fejlesztettek ki a Szerződés 

megsértése miatti eljárások alkalmazásának kiegészítésére a közösségi jog 

alkalmazásának hatékony ellenőrzése és megerősítése céljából; megjegyzi, hogy a 

2002-es elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretrendszerben létrehozták 

a nemzeti jogalkotási intézkedéstervezetekre vonatkozó bejelentési eljárásokat, 

amelyek rövid időre lehetővé tették a tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai és a 

Bizottság közötti együttműködést; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja meg e 

preventív eljárási mechanizmus rendszeres alkalmazását más ágazatokban is; 

6. úgy ítéli meg, hogy a legjobb gyakorlatok megosztását ösztönözni kell a tagállamok 

között, például a közösségi jog alkalmazásának elősegítése érdekében a Bizottság által 

szervezett „tömbösített ülések” és jogátültetési munkaértekezletek keretében; felhívja a 

Bizottságot, hogy fontolja meg, a Parlament milyen módon vehetne részt az ilyen 

folyamatokban; 

7. üdvözli a vonatkozó irányelvek megfelelőségi ellenőrzésének javítására irányuló, a 

Bizottság egyes főigazgatóságai – különösen a környezetvédelmi főigazgatóság – által 

tett erőfeszítéseket, de nem elégedett a Bizottság megfelelőségi tanulmányok 

titkosságára adott válaszával; ismételten felkéri a Bizottságot, hogy tegye közzé a 

honlapján a számos főigazgatóság által kért, a nemzeti végrehajtási intézkedések és a 

közösségi jogszabályok összhangjának értékeléséről szóló tanulmányokat; 

8. üdvözli azt a fejleményt, hogy az éves jelentésben és vonatkozó mellékleteiben most 

először külön rész foglalkozik a petíciókkal kapcsolatos kihágásokra vonatkozó 

specifikus és részletes eljárásokkal; 

9. bátorítja azt a gyakorlatot, hogy a petíciót benyújtók által ismertetett ügyek 

kivizsgálására tényfeltáró küldöttségeket indítanak a különféle tagállamokba; úgy véli, 

hogy ez a tagállamokkal való közvetlen problémamegoldásnak a polgárok érdekében 

történő pragmatikus módja; úgy véli, hogy az ilyen kiküldetésekre egyre nagyobb 

szükség van, tekintettel arra, hogy a Bizottságnak nincs elegendő felügyeleti 

felhatalmazása a közösségi jog végrehajtásának ellenőrzésére, például 

környezetvédelmi téren; 

10. üdvözli a Bizottság arra irányuló általános elkötelezettségét, hogy a jövőbeni 

jogalkotási javaslatok az állampolgároknak illetve a közvéleménynek szóló 

összefoglalást is tartalmazzanak, és konkrét példákat kér az efféle összefoglalásokra, 

valamint annak tisztázását, hogy az összefoglalások az adott jogi aktus szerves részét 

képezik, a Parlament 2006. május 16-i, a közösségi jog végrehajtásának figyelemmel 

kíséréséről (2003 és 2004) szóló, a Bizottság által készített 21. és 22. éves jelentésre 



 

vonatkozó állásfoglalása1 (19) bekezdésének megfelelően; 

11. úgy gondolja, hogy a Bizottságnak kezdeményezőbben kell fellépnie olyan nemzeti 

események figyelemmel kísérése során, amelyek a közösségi jog megsértését 

leplezhetik le; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy a jogsértések megelőzése és 

orvoslása érdekében nagyobb mértékben használja fel képviseleti irodáit; 

12. felhívja a tagállamokat, hogy a közösségi jogszabályok egyszerű formális átültetésén 

túl tegyenek mást is, és amennyire lehetséges, kerüljék el az irányelvek töredékes 

átültetését az átláthatóság és a jogszabályok egyszerűsítésének javítása érdekében; 

13. üdvözli, hogy a Bizottság „Az eredmények Európája – a közösségi jog alkalmazásáról” 

szóló közleményében foglalkozik több olyan fontos politikai kérdéssel, amely a fent 

említett 2006. május 16-i parlamenti állásfoglalásban felvetődött; megjegyzi azonban, 

hogy néhány fontos kérdés még mindig függőben áll és nem került teljes körű 

megválaszolásra, különösen a Szerződés megsértésével kapcsolatos ügyekre 

előirányzott forrásokra, a Szerződés megsértése miatti eljárások hosszára és az EKSz. 

228. cikkének igen korlátozott alkalmazására, valamint a prioritási kritériumok 

alkalmazásának értékelésére vonatkozóan; felkéri a Bizottságot, hogy foglaljon állást 

ezekben a fontos kérdésekben 2008 májusáig; 

A Bizottság 2007. évi közleménye „Az eredmények Európája – a közösségi jog 

alkalmazásáról” 

14. üdvözli, hogy a közelmúltban elfogadott közleményében a Bizottság fontosnak tartja a 

közösségi jog alkalmazásának kérdését és annak megfelelő figyelmet szentel; 

15. megjegyzi, hogy a petíciók vizsgálata alapján az derült ki, hogy a közösségi jog 

különféle előírásainak betartását illetően strukturális gyengeségek mutatkoznak a 

tagállamokban; úgy véli, hogy a közösségi jog konzisztenciájának és koherenciájának 

biztosítása érdekében következetesen az Európai Közösségek Bírósága elé kell vinni a 

közösségi jog megsértésével kapcsolatos, legalább a nemzeti szempontból fontos 

ügyeket, amelyek a nemzeti esetjog és jövőbeni ítélkezési gyakorlat számára 

precedensként szolgálhatnak; azon a nézeten van, hogy e téren a Bizottság 

következetessége lényegesen csökkentené a polgárok ebből származó igényét, hogy 

hasonló ügyekben panasszal forduljanak a Bizottsághoz és petíciókat terjesszenek az 

Európai Parlament elé; 

16. megjegyzi, hogy a Szerződés megsértése miatti eljárás (az EK-Szerződés 226. és 228. 

cikke) hatékonyságának fő akadálya továbbra is főleg annak hossza és a 228. cikk 

korlátozott alkalmazása; továbbra is fenntartja, hogy a Bizottság által javasolt időszak 

az átültetési intézkedésekről szóló tájékoztatás elmulasztása esetén (legfeljebb 12 

hónap a hivatalos felszólító levél kézhezvételétől számítva az ügy megoldásáig vagy 

Bírósághoz utalásáig) és a Bíróság korábbi ítéletének betartását biztosító eljárásokra 

vonatkozó, a Bizottság által javasolt időtartamot (12 és 24 hónap között) semmilyen 

esetben sem lehet meghaladni, és ennek érdekében felkéri a Bizottságot, hogy e 

határidőn belül rendszeresen ellenőrizze a Szerződés megsértése miatt indult eljárások 

állását, és tájékoztassa arról az érintett polgárokat; 
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17. felhívja a Bizottságot, hogy mutasson nagyobb határozottságot a Szerződés 228. 

cikkének alkalmazásában, a Bíróság ítéleteinek helyes végrehajtásának biztosítása 

érdekében; 

18. üdvözli a Bizottság jelenlegi munkamódszerek módosítására irányuló szándékát, 

melynek célja a jelenlegi eljárások kezelésének és irányításának fontossági sorrendbe 

állítása és felgyorsítása, valamint üdvözli a tagállamok formális bevonására és 

szerepvállalásuk ösztönzésére irányuló szándékát is; megjegyzi, hogy a javasolt új 

munkamódszer értelmében a Bizottsághoz beérkező megkereséseket és panaszokat 

közvetlenül továbbítanák az érintett tagállamoknak „amennyiben egy kérdés a tagállam 

ténybeli vagy jogi álláspontjának tisztázását igényli. (…) a tagállam rövid határidőt 

kapna arra, hogy az érintett polgárokkal vagy vállalkozásokkal közvetlenül tisztázza a 

szükséges kérdéseket, tájékoztassa őket és megoldja a problémákat, valamint 

tájékoztassa a Bizottságot”1; 

19. megjegyzi, hogy gyakran a Bizottság marad az egyetlen olyan testület, amelyhez a 

polgárok fordulhatnak a közösségi jog alkalmazásának elmulasztására vonatkozó 

bejelentéseikkel; ezért aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy amennyiben az ügyet az 

érintett tagállamhoz (vagyis a közösségi jog helytelen alkalmazásáért elsődlegesen 

felelős félhez) utalják vissza, az új munkamódszer azzal a kockázattal járhat, hogy 

gyengül a Bizottságnak a közösségi jog alkalmazásának biztosítására vonatkozó – az 

EK-Szerződés 211. cikkével összhangban „a Szerződések őreként” – intézményi 

felelőssége; 

20. tudomásul veszi a Bizottság kijelentését, hogy az új munkamódszer nem helyettesíti a 

jogsértési eljárást, és hogy elkötelezi magát arra, hogy azt csak a jogsértést megelőző 

fázisban, pontos időrend és szigorú határidők szerint alkalmazza; 

21. kéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy a panaszos számára nyújtott jelenlegi 

eljárási garanciákat az új módszer ne befolyásolja, és emlékezteti a Bizottságot, hogy 

az ombudsman határozatának megfelelően egy panasz nyilvántartásba vételének 

elmulasztása hivatali visszásságnak minősül; rámutat arra, hogy emiatt egy panaszt 

úgy kell értelmezni, mint bármilyen levelezést, amely valószínűleg a közösségi jog 

megsértését derítheti fel, vagy egyébként panasznak minősül; 

22. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Bizottságnak tájékoztatnia kell a panaszost a 

panasszal kapcsolatban a tagállamokkal folytatott összes levelezés tartalmáról az 

eljárás teljes időtartama alatt, különösen a jogsértést megelőző fázisban, amennyiben 

az új eljárás kerül alkalmazásra; 

23. úgy véli, hogy a Bizottság jelenlegi belső eljárási kézikönyve néhány részének 

felfüggesztése megkérdőjelezhető, mivel nem minden tagállam vesz részt a kísérleti 

projektben és az új módszert nem alkalmazzák teljes körűen; úgy véli, hogy ez mind az 

intézményen belül, mind a polgárokkal szemben zavart okozhat az alkalmazandó 

eljárások tekintetében, különösen a különböző tagállamokban elkövetetett hasonló 

jogsértések esetén; kéri, hogy hozzáférhessen a belső eljárási kézikönyvhöz; 

24. egyetért azzal, hogy fontos a megfelelőségi vizsgálatok céljaira szolgáló források 

fejlesztése, de hangsúlyozza, hogy a jogsértések kezelésére több emberi erőforrást kell 
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biztosítani; mély aggodalommal tölti el, hogy a jogsértések számának csatlakozás utáni 

csökkenése valójában az uniós jogszabályok végrehajtásának megfelelő követéséhez 

szükséges eszközök elégtelenségéből származhat; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson be 

a Parlamentnek konkrét adatokat a jogsértési ügyekkel foglalkozó álláshelyek 

számáról és a 2008. évi költségvetésben a kifejezetten ezekre fordított források 

nagyságáról; 

25. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az új munkamódszert kísérlet során 

tesztelje; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy ellentmondás és zavar merülhet 

fel a kísérletben részt vevő, illetve részt nem vevő tagállamok között, mivel az új 

módszer bevezetéséből adódóan a belső eljárás felfüggesztése minden esetben 

alkalmazandó; 

26. felkéri a Bizottságot, hogy a javasolt kísérletet azokban a tagállamokban folytassák, 

amelyekben a közösségi jog alkalmazása továbbra is problémás a nemzeti hatóságok 

együttműködésének hiánya miatt, különösen regionális és helyi szinten; felkéri a 

Bizottságot, hogy a kísérlet során ellenőrizze, hogy az új munkamódszer kialakítását 

követően a Bizottságnak szüksége van-e további erőforrásokra a panaszok kezeléséhez 

és intézéséhez, és ha igen, milyen területeken; 

27. mivel az állampolgárok és a vállalatok petíciói és panaszai jelentős számú jogsértés 

feltárását teszik lehetővé, valamint a problémák megoldásával foglalkozó különböző 

testületekkel való kapcsolatfelvétellel összefüggő zavar elkerülése érdekében sürgeti a 

Bizottságot, hogy az állampolgároknak való segítségnyújtás érdekében vizsgálja meg 

az útmutatások egyértelműbbé tételének vagy egy „egyablakos” online elérhetőség 

létrehozásának lehetőségét; 

28. üdvözli a Bizottság döntését, miszerint „a gyorsabb haladás érdekében az eljárási 

lépések többsége esetében gyakoribb döntéshozatalt fog bevezetni”; megjegyzi, hogy a 

Bizottság az év során négy hivatalos ülést szervez azért, hogy határozzanak a 

Szerződés megsértése miatt indított eljárásokról, és üdvözli a Bizottság határozatát, 

mely szerint gyakrabban kell dönteni a Szerződés megsértésével kapcsolatos 

ügyekben; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közlemény nem határozott meg szigorúbb 

politikai és szervezeti intézkedéseket ezeknek az új elkötelezettségeknek való 

megfelelésre vonatkozóan; 

29. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem tartotta be azt a 

kötelezettségvállalását, melyet a közösségi jog alkalmazásának jobb ellenőrzéséről 

szóló 2002. évi közleményében jelentett be, miszerint „a prioritási kritériumok 

alkalmazását évente fogják értékelni, amikor a közösségi jog alkalmazásának 

ellenőrzéséről szóló jelentést megtárgyalják”1; üdvözli a Bizottság új 

kötelezettségvállalását, miszerint „az e prioritásokkal kapcsolatos fellépéseit 2008-tól 

kezdve éves jelentéseiben írja le és értelmezi”2; 

30. megjegyzi, hogy a Parlament továbbra is kap a kérelmezők emberi és alapvető 

jogainak állítólagos ismétlődő megsértéséről szóló petíciókat és sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy az alapvető közösségi jogban foglalt emberi jogok vagy alapvető 

szabadságok megsértésének kritériumai eltűntek a prioritási kritériumok új listájáról; 
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megjegyzi, hogy az EU-Szerződés felhatalmazza a Parlamentet arra, hogy a Szerződés 

7. cikkének (1) bekezdése értelmében eljárást kezdeményezzen; 

31. sürgeti a Bizottságot, hogy széleskörűen alkalmazza azt az elvet, amely szerint minden 

olyan levelezést nyilvántartásba kell venni panaszként, amely valószínűleg a közösségi 

jog tényleges megsértésére utalhat, kivéve ha a közösségi jog megsértésére vonatkozó 

panaszossal való kapcsolattartásról szóló közlemény1 mellékletének 3. pontjába tartozó 

rendkívüli körülmények állnak fenn; megjegyzi, hogy az európai ombudsman a 

közelmúltban a Bizottság felelősségét állapította meg egy visszásságért, mivel nem 

vett nyilvántartásba egy panaszt a fent említett közleménnyel összhangban; sürgeti a 

Bizottságot, hogy tájékoztassa és konzultáljon a Parlamenttel a panaszok 

nyilvántartásba vételének mellőzésére vonatkozó rendkívüli kritériumok bármilyen 

változásáról; 

32. sürgeti a Bizottság valamennyi szervét, hogy minden előzetesen meghatározott 

határidő lejártakor (felszólító levél, indokolással ellátott vélemény, Bírósághoz 

fordulás) teljes mértékben tájékoztassa a panaszosokat a panaszuk fejleményeiről, 

indokolják meg a határozataikat, és teljes részletességgel közöljék ezeket az indokokat 

a panaszossal a 2002. évi közleményében megállapított elveknek megfelelően; 

33. üdvözli a Bizottság szándékát, mely szerint fel kíván lépni az elektronikus 

adatbázisához való szabad hozzáférés biztosítása érdekében, és arra ösztönzi a 

Bizottságot, hogy a lehető leggyorsabban hajtsa végre ezt a kötelezettségvállalását; 

34. üdvözli a Bizottság arra irányuló elkötelezettségét, hogy összefoglaló jellegű 

információkat nyújtson a jogsértési eljárások valamennyi szakaszának alakulásáról a 

hivatalos értesítés alapján; úgy véli, hogy az átláthatóság és a közösségi jog tagállami 

bíróságok általi jobb alkalmazása érdekében a Bizottságnak az adott kérdés 

vizsgálatának lezárását követően elérhetővé kellene tennie a tagállamok irányába 

történő kapcsolatfelvétel tartalmát és időzítését; 

35. üdvözli, hogy a Bizottság hamarosan értelmező dokumentumot fog kiadni a 

Bíróságnak a közösségi jog megsértése miatti kártérítési igényekre vonatkozó 

ítélkezési gyakorlatáról; javasolja továbbá, hogy a Bizottság vizsgálja meg annak 

lehetőségét, hogy a nemzeti eljárásjognak megfelelően amicus curiæ minőségben részt 

vegyen a nemzeti bíróságokon zajló egyes kártérítési perekben, hasonlóan a közösségi 

versenyjogot érintő tagállami ügyek terén már fennálló közreműködéséhez2; 

Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe az EU jog alkalmazásában 

36. úgy ítéli meg, hogy a Parlament állandó bizottságainak sokkal aktívabb szerepet 

kellene vállalniuk a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzésében a hatáskörükbe 

tartozó területeken, és ennek érdekében támogatást és rendszeres tájékoztatást kellene 

kapniuk a Bizottságtól; javasolja, hogy ahol csak lehetséges, egy adott ügy parlamenti 

előadója vagy utódja központi és állandó szerepet töltsön be a közösségi jog 

tagállamok általi betartásának folyamatos felülvizsgálatában; megjegyzi, hogy a 

                                                 
1  COM(2002)0141. 
2  Bizottsági közlemény a Bizottság és az EU tagállamainak bíróságai közötti együttműködésről az 

EK-Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása terén (HL C 101., 2004.4.27., 54. o.), (17)—(20) 

bekezdés. 



 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság által 

szervezett, a közösségi jog alkalmazásáról szóló rendes üléseknek általánossá kellene 

válniuk minden parlamenti bizottságban, és lehetővé kellene tenni a Bizottság 

rendszeres részvételét; 

37. megjegyzi azonban, hogy a Bizottság nem hajlandó pontos információt adni a 

Szerződés megsértése miatt megkezdett ügyekre vonatkozóan, ami nagymértékben 

csökkenti az ülések iránti nyilvános érdeklődést és azok hatékonyságát; felhívja a 

Parlament bizottságait, hogy adott esetben vegyék tervbe az érintett tagállamok és a 

Tanács képviselőinek meghívását a közösségi jog alkalmazásáról szóló ülésekre; 

38. úgy gondolja, hogy a Parlament bizottságai számára (beleértve a Petíciós Bizottságot) 

elegendő adminisztratív támogatást kellene nyújtani küldetésük hatékony teljesítése 

érdekében; felkéri a parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoportot, a Költségvetési 

Bizottságot és az egyéb érintett parlamenti testületeket, hogy nyújtsanak be erre 

vonatkozó konkrét javaslatokat, amelyek többek között foglalkoznak az előadók 

fentebb említett folyamatos szerepével, és hogy mérjék fel, megvalósítható-e külön 

munkacsoportok felállítása az egyes bizottsági titkárságokon belül a közösségi jog 

alkalmazásának hatékony és folyamatos ellenőrzése érdekében; 

39. nagyobb együttműködést kér a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament, valamint 

azok parlamenti képviselői között az európai ügyek nemzeti szinten történő hatékony 

ellenőrzésének ösztönzése és növelése érdekében; úgy ítéli meg, hogy a közösségi jog 

alkalmazásának ellenőrzésében a nemzeti parlamentek fontos szerepet játszanak és 

ezáltal segítik megerősíteni az Európai Unió demokratikus legitimitását, valamint 

közelebb hozzák azt a polgárokhoz; 

40. emlékeztet arra, hogy a Tanácsnak ösztönöznie kell a tagállamokat az irányelvek és a 

nemzeti jogba való átültetésre irányuló intézkedések közötti megfelelést szemléltető 

táblázatok elkészítésére és közzétételére; hangsúlyozza, hogy e táblázatok lényeges 

szerepet játszanak abban, hogy a Bizottság hatékonyan ellenőrizni tudja valamennyi 

tagállamban az átültető intézkedéseket; felhívja a Parlamentet mint társjogalkotót: 

tegyen meg minden szükséges lépést, hogy az e táblázatokra vonatkozó 

rendelkezéseket a jogalkotási folyamat során ne vegyék ki a bizottsági javaslatok 

szövegéből; 

41. megjegyzi, hogy a nemzeti bíróságoknak kulcsfontosságú szerepük van a közösségi 

jog alkalmazásában, és teljes mértékben támogatja a Bizottság törekvéseit, hogy 

állapítsa meg azokat a területeket, melyeken hasznos lenne kiegészítő képzések 

bevezetése a nemzeti bírók, a gyakorló jogászok és a nemzeti hatóságok tisztviselői 

számára; 

42. felkéri a Bizottságot, hogy jobban ellenőrizze a Parlament parlamenti mentességekre 

vonatkozó határozatainak a tagállamok hatóságai általi betartását, és abban az esetben, 

ha a Bizottság e határozatok figyelmen kívül hagyását állapítja meg, tájékoztassa a 

Parlamentet a további intézkedésekről; 

o 

o o 



 

43. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bíróságnak, az európai ombudsmannak és a tagállamok parlamentjeinek. 

 

 


