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Az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyv ***I 

Az Európai Parlament 2012. július 5-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Bírósága 

alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. melléklete módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendelet tervezetéről (02074/2011 – C7-0090/2011 – 

2011/0901A(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bíróságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz benyújtott kérelmére 

(02074/2011), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 257. cikkének első és 

második bekezdésére és 281. cikkének második bekezdésére, amelyek alapján a 

jogszabálytervezetet benyújtották a Parlamenthez (C7-0090/2011), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2011)0596), 

– tekintettel a Bíróság 2012. május 8-i levelére, 

– tekintettel a Bizottság 2012. május 30-i levelére, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. május 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és az 

Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0185/2012), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. megállapítja, hogy – tekintettel a Bíróság 2012. október 7-i részleges megújítására, 

valamint arra, hogy sürgősen megoldást kell találni a Közszolgálati Törvényszék 

megfelelő működésének biztosítására – az alapokmánynak a Bíróság és a Törvényszék 

szervezetére és a Közszolgálati Törvényszékre vonatkozó, javasolt módosításait 

haladéktalanul el kell fogadni, amint azt 2012. május 8-i levelében az Európai Unió 

Bíróságának elnöke is hangsúlyozta; 

3. fenntartja a jogot, hogy a Bíróság kérelmének a Törvényszék tagságáról szóló részét 

később vizsgálja meg; 

4. úgy határoz, hogy a közeljövőben vitát tart a Parlamentben a különvélemények 



lehetőségének Bíróságnál történő esetleges bevezetésének előnyeiről; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bíróságnak és 

a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



P7_TC1-COD(2011)0901A 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. július 5-én került 

elfogadásra az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv és I. 

melléklete módosításáról szóló .../2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi 

rendelet elfogadására tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 741/2012/EU, Euratom rendelet.) 

 


