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A szavazásra és a jelentések tartalmára vonatkozó szabályok az egyetértési 

eljárásban   

Az Európai Parlament 2014. január 14-i határozata az Európai Parlament eljárási 

szabályzata 81. cikkének módosításáról (2012/2124(REG)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének 2011. december 9-i levelére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7–0412/2013), 

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

2. úgy határoz, hogy a módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba és 

azokra az egyetértési eljárásokra kell őket alkalmazni, amelyek tekintetében az 

illetékes bizottság még nem fogadott el ajánlást; 

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

a Bizottságnak. 

 

Módosítás  1 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

50 cikk – értelmezés – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Nemzetközi megállapodás 90. cikk szerinti 

vizsgálata esetén, az e cikk szerinti 

társbizottsági eljárás nem alkalmazható a 

81. cikk szerinti egyetértési eljárás 

vonatkozásában. 

Az e cikk szerinti társbizottsági eljárás nem 

alkalmazható az illetékes bizottság által a 

81. cikk szerint elfogadandó ajánlás 

vonatkozásában. 

 

 

Módosítás  2 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament Ha a javasolt jogszabályhoz a Parlament 



egyetértését kérik, a Parlament az illetékes 

bizottságnak a dokumentum jóváhagyására 

vagy elutasítására vonatkozó ajánlása 

alapján hoz határozatot. 

egyetértését kérik, a Parlament 

határozatának elfogadásakor figyelembe 

veszi az illetékes bizottságnak a 

dokumentum jóváhagyására vagy 

elutasítására vonatkozó ajánlását. Az 

ajánlás tartalmaz bevezető hivatkozásokat, 

azonban nem tartalmaz 

preambulumbekezdéseket. Magában 

foglalhat egy rövid indokolást, amelyért az 

előadó felel, és amelyet nem kell 

szavazásra bocsátani. Az 52. cikk (1) 

bekezdése megfelelően alkalmazandó. A 

bizottságban előterjesztett módosítások 

csak akkor fogadhatóak el, ha az előadó 

által javasolt ajánlás visszavonására 

irányulnak. 

 

 

Módosítás  3 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 Az illetékes bizottság nem jogalkotási 

állásfoglalási indítványt nyújthat be. Az 

állásfoglalás kidolgozásába a 49., 50. vagy 

51. cikkel összefüggésben a 188. cikk (3) 

bekezdésének megfelelően egyéb 

bizottságok is bevonhatóak. 

 

 

 

Módosítás  4 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

A Parlament egyetlen szavazás keretében 

határoz az Európai Unióról szóló szerződés 

vagy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés alapján a jóváhagyását igénylő 

jogszabályról; módosítást nem lehet 

benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 

szükséges többség az Európai Unióról 

A Parlament egyetlen, egyetértésről szóló 

szavazás keretében határoz az Európai 

Unióról szóló szerződés vagy az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés alapján 

az egyetértését igénylő jogszabályról, 

függetlenül attól, hogy az illetékes 

bizottság ajánlása jóváhagyja vagy 



szóló szerződés vagy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés azon 

cikkében megjelölt többség, amely a 

javasolt jogszabály jogalapját képezi. 

elutasítja azt; módosítást nem lehet 

benyújtani. Az egyetértés elfogadásához 

szükséges többség az Európai Unióról 

szóló szerződés vagy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés azon 

cikkében megjelölt többség, amely a 

javasolt jogszabály jogalapját képezi, 

illetve, ha azokban nincs feltüntetve a 

többség mértéke, a leadott szavazatok 

többsége. Amennyiben nem érik el az 

előírt többséget, a javasolt jogalkotási 

aktust elutasítottnak kell tekinteni. 

 

 

Módosítás  5 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(2) A csatlakozási szerződésekre, a 

nemzetközi megállapodásokra és a közös 

elvek egy tagállam által történő súlyos és 

tartós megsértésének megállapítására a 

74c., 74e., illetve a 90. cikk alkalmazandó 

értelemszerűen. A rendes jogalkotási 

eljárás alá tartozó megerősített 

együttműködésre a 74g. cikk 

alkalmazandó. 

(2) Ezen túlmenően, a nemzetközi 

megállapodásokra, a csatlakozási 

szerződésekre, az alapelvek egy tagállam 

által történő súlyos és tartós megsértésének 

megállapítására, a Parlament 

összetételének megállapítására, a 

tagállamok közötti megerősített 

együttműködés létrehozására vagy a 

többéves pénzügyi keret elfogadására a 

90., 74c., 74e., 74f., 74g. és 75. cikk 

alkalmazandó értelemszerűen. 

 

 

Módosítás  6 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 

egy jogalkotási aktusra irányuló 

javaslathoz vagy tervezett nemzetközi 

megállapodáshoz, az illetékes bizottság az 

eljárás kedvező eredményének elősegítése 

érdekében határozhat úgy, hogy a 

javaslatról szóló időközi jelentést terjeszt a 

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 

egy jogalkotási aktusra irányuló 

javaslathoz vagy tervezett nemzetközi 

megállapodáshoz, az illetékes bizottság 

időközi jelentést terjeszthet a Parlament elé 

a javasolt jogalkotási aktus vagy tervezett 

nemzetközi megállapodás módosítására 



Parlament elé a javasolt aktus módosítására 

vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 

tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 

együtt. 

vagy végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 

tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 

együtt. 

 

 

Módosítás  7 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81 cikk – 3 a bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (3a) Az illetékes bizottság az egyetértésre 

irányuló kérelmet haladéktalanul 

megvizsgálja. Amennyiben az illetékes 

bizottság úgy határoz, hogy nem bocsát ki 

ajánlást, vagy az egyetértésre irányuló 

kérelem hozzá való benyújtásától 

számított hat hónapon belül nem fogad el 

ajánlást, az Elnökök Értekezlete a témát 

megfontolás céljából felveheti a következő 

ülés napirendjére, illetve kellően indokolt 

esetben határozhat a hathónapos időszak 

meghosszabbításáról. 

 

 

Módosítás  8 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

81 cikk – 3 a bekezdés – 2 albekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 Ha a Parlament egyetértése szükséges egy 

tervezett nemzetközi megállapodás 

megkötéséhez, az illetékes bizottság 

ajánlása alapján a Parlament határozhat 

úgy, hogy legfeljebb egy évre felfüggeszti 

az egyetértési eljárást. 

 


