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Az eljárási szabályzat 70. cikkének (intézményközi tárgyalások a jogalkotási 

eljárások során) módosítása  

Az Európai Parlament 2012. november 20-i határozata a Parlament eljárási 

szabályzatának a jogalkotási eljárások során folytatott intézményközi tárgyalásokról szóló 

70. cikkének módosításáról (2011/2298(REG)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel elnöke 2011. április 18-i levelére, 

 tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris 

Bizottság véleményére (A7-0281/2012), 

1. úgy határoz, hogy az alábbi módon módosítja eljárási szabályzatát; 

2. rámutat arra, hogy e módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba; 

3. utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és 

a Bizottságnak. 

Módosítás  1 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 

eljárás során megállapodás elérése céljából 

folytatott tárgyalásokat a rendes 

jogalkotási eljárás keretében folytatott 

tárgyalásokra vonatkozó magatartási 

kódex figyelembevételével kell lefolytatni. 

(1) A más intézményekkel a jogalkotási 

eljárás során megállapodás elérése céljából 

folytatott tárgyalásokat az Elnökök 

Értekezlete által elfogadott magatartási 

kódex figyelembevételével kell lefolytatni. 

 

Módosítás  13 

A Parlament eljárási szabályzata 

70 cikk – 2 bekezdés 

 

Jelenleg hatályos szöveg Módosítás 

2. Ilyen tárgyalások megkezdése előtt az 

illetékes bizottság – elvben – többségi 

határozatot hoz és megbízatást, 

2. Ilyen tárgyalások nem kezdhetők meg 

azt megelőzően, hogy az illetékes bizottság 

– tagjai többségének szavazatával – 



iránymutatásokat vagy elsőbbségi 

szempontokat fogad el. 

határozatot fogad el a tárgyalások 

megnyitásáról minden egyes érintett 

jogalkotási eljárás vonatkozásában. E 

határozat meghatározza a tárgyalócsoport 

megbízatását és összetételét. Az ilyen 

határozatokról értesítik az elnököt, aki 

rendszeresen tájékoztatja az Elnökök 

Értekezletét. 

Módosítás  3 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 A megbízatást egy bizottságban elfogadott, 

és későbbi megfontolás céljából a 

Parlament elé terjesztett jelentés képezi. 

Kivételes jelleggel – amennyiben az 

illetékes bizottság kellően indokoltnak 

tartja, hogy a jelentés bizottság általi 

elfogadása előtt megkezdődjenek a 

tárgyalások – a megbízatás 

módosításokból, egyértelműen 

meghatározott célkitűzésekből, 

prioritásokból vagy iránymutatásokból is 

állhat. 

Módosítás  4 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2a) A tárgyalócsoportot az előadó vezeti, 

elnökségét pedig az illetékes bizottság 

elnöke vagy valamely, az elnök által 

kijelölt alelnöke látja el. A csoport 

magában foglalja legalább az egyes 

képviselőcsoportok árnyékelőadóit. 

Módosítás  5 és 18 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 



 (2b) Valamennyi, a Tanáccsal és a 

Bizottsággal tartott találkozón (a 

továbbiakban: „háromoldalú egyeztetés”) 

megvitatandó dokumentum megjelöli az 

érintett intézmények vonatkozó 

álláspontjait és a lehetséges 

kompromisszumos megoldásokat, és 

azokat legalább 48 órával (sürgős 

esetekben legalább 24 órával) a szóban 

forgó háromoldalú egyeztetés előtt a 

tárgyalócsoport rendelkezésére kell 

bocsátani. 

 A tárgyalócsoport valamennyi 

háromoldalú egyeztetést követően jelentést 

tesz az illetékes bizottságnak a soron 

következő bizottsági ülésen. A legutóbbi 

háromoldalú egyeztetés eredményeit 

tartalmazó dokumentumot a bizottság 

rendelkezésére kell bocsátani. 

 Amennyiben nem lehetséges a bizottsági 

ülés kellő időben történő összehívása, a 

tárgyalócsoport az adott esetnek 

megfelelően a bizottság elnökének, 

árnyékelőadóinak vagy koordinátorainak 

tesz jelentést. 

 Az illetékes bizottság a tárgyalások 

fejleményeire tekintettel módosíthatja a 

megbízatást. 

 

Módosítás  6 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 cikk – 3 bekezdés 
 

Hatályos szöveg Módosítás 

(3)Ha a tárgyalások a bizottság által 

elfogadott jelentést követően 
kompromisszumhoz vezetnek a Tanáccsal, 

a bizottsággal minden esetben ismételten 

konzultálni kell a plenáris ülésen történő 

szavazást megelőzően. 

(3) Ha a tárgyalások megegyezéshez 

vezetnek, az illetékes bizottságot erről 

haladéktalanul tájékoztatni kell. Az 

elfogadott szöveget az illetékes 

bizottsághoz utalják megfontolásra. 

Amennyiben a bizottság megszavazza, az 

elfogadott szöveget a megfelelő formában 

– a megegyezésre irányuló módosításokat 

is ideértve – megfontolás céljából a 

Parlament elé kell terjeszteni. Az 

elfogadott szöveg egységes szerkezetbe 



foglalt szövegként is előterjeszthető, 

feltéve hogy egyértelműen feltünteti a 

vizsgált jogalkotási aktusra irányuló 

javaslatra vonatkozó módosításokat. 

 

Módosítás  7 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 cikk – 3 a bekezdés (új) 
 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (3a) Amennyiben az eljárás 

társbizottságo(ka)t vagy közös bizottsági 

üléseket foglal magában, az 50. és az 51. 

cikk alkalmazandó a tárgyalások 

megnyitásáról szóló határozatra és az 

ilyen tárgyalások lefolytatására. 

 Az érintett bizottságok közötti 

nézetkülönbség esetén a tárgyalások 

megnyitásának és lefolytatásának 

szabályait a Bizottsági Elnökök 

Értekezletének elnöke az említett 

cikkekben meghatározott elvekkel 

összhangban állapítja meg. 

Módosítás  8 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 a cikk (új) – cím  
 

Hatályos szöveg Módosítás 

 70a. cikk 

 Az intézményközi tárgyalásoknak a 

jelentés bizottság általi elfogadását 

megelőzően történő megnyitásáról szóló 

határozat elfogadása 

Módosítás  9 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

70 a cikk (új) – 1 bekezdés  
 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (1) A tárgyalásoknak a jelentés bizottság 

általi elfogadása előtt történő 



megnyitásáról szóló határozatot az összes 

hivatalos nyelvre le kell fordítani, ki kell 

osztani a Parlament képviselőinek és be 

kell nyújtani az Elnökök Értekezletének. 

 Az Elnökök Értekezlete bármely 

képviselőcsoport kérésére határozhat úgy, 

hogy az ügyet vita és szavazás céljából 

való megfontolásra felveszi a kiosztást 

követő ülés napirendtervezetébe, amely 

esetben az elnök meghatározza a 

módosítások előterjesztésének határidejét. 

 Amennyiben az Elnökök Értekezlete nem 

hoz határozatot az ügynek az adott ülés 

napirendtervezetébe való felvételéről, az 

Elnök az adott ülés megnyitásakor 

bejelenti a tárgyalások megnyitásáról 

szóló határozatot. 

 

Módosítás  16 

A Parlament eljárási szabályzata 

70 a cikk (új) – 2 bekezdés 

 

Jelenleg hatályos szöveg Módosítás 

 (2) Az ügyet vita és szavazás céljából való 

megfontolásra felveszik a bejelentést 

követő plenáris ülés napirendtervezetébe 

vita és szavazás céljából, és az elnök 

határidőt állapít meg a módosítások 

előterjesztésére, amennyiben egy 

képviselőcsoport vagy legalább 40 

képviselő ezt a bejelentéstől számított 48 

órán belül kéri. 

 Ezektől eltérő esetben a tárgyalások 

megnyitásáról szóló határozat 

elfogadottnak tekintendő. 

 

 


