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A Parlament eljárási szabályzata nemzetközi megállapodásokról szóló 90. 

cikkének módosítása  

Az Európai Parlament 2014. április 16-i határozata a Parlament eljárási szabályzata 

nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosításáról (2013/2259(REG)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság elnökének 2013. január 29-i és a Nemzetközi 

Kereskedelmi Bizottság elnökének 2013. február 13-i, az Alkotmányügyi Bizottság 

elnökéhez intézett levelére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 211. és 212. cikkére, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0253/2014), 

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

2. rámutat arra, hogy a 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 

90 cikk – 4 bekezdés 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

4. A Parlament az illetékes bizottság 

jelentése alapján és a 121. cikknek 

megfelelően előterjesztett, a tárgyhoz 

tartozó bármely indítvány megvizsgálását 

követően a tárgyalások bármely 

szakaszában ajánlásokat fogadhat el, és 

kérheti, hogy ezeket a tárgyalási 

szakaszban lévő nemzetközi megállapodás 

megkötése előtt figyelembe vegyék. 

4. A Parlament az illetékes bizottság 

jelentése alapján és a 121. cikknek 

megfelelően előterjesztett, a tárgyhoz 

tartozó bármely indítvány megvizsgálását 

követően a tárgyalások bármely 

szakaszában, és a tárgyalások 

lezárulásától a nemzetközi megállapodás 

megkötéséig terjedő időszakban 
ajánlásokat fogadhat el, és kérheti, hogy 

ezeket a megállapodás megkötése előtt 

figyelembe vegyék. 

 

Módosítás  2 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

90 cikk – 5 bekezdés 



 

 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

5. A megállapodástervezetet a tárgyalások 

befejezését követően, de a megállapodás 

aláírását megelőzően be kell nyújtani a 

Parlamenthez véleménynyilvánítás vagy 

egyetértés céljából. Az egyetértési 

eljárásra a 81. cikket kell alkalmazni. 

5. A Parlament jóváhagyására vagy 

véleményezésére irányuló tanácsi 

kérelmet az elnök a 81. cikkel és a 43. cikk 

(1) bekezdésével összhangban az illetékes 

bizottsághoz utalja megfontolásra. 

 

Módosítás  3 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 

90 cikk – 6 bekezdés 

 

Jelenlegi szöveg Módosítás 

6. Az egyetértésről szóló szavazás előtt az 

illetékes bizottság, valamelyik 

képviselőcsoport vagy a képviselők 

legalább egytizede javasolhatja, hogy a 

Parlament kérjen véleményt a Bíróságtól 

arról, hogy valamely nemzetközi 

megállapodás megfelel-e a 

Szerződéseknek. Ha a Parlament 

jóváhagyja e javaslatot, az egyetértésről 

szóló szavazást a Bíróság 

véleménynyilvánításáig elnapolják15. 

6. A szavazás előtt az illetékes bizottság, 

valamelyik képviselőcsoport vagy a 

képviselők  legalább egytizede 

javasolhatja, hogy a Parlament kérjen 

véleményt a Bíróságtól arról, hogy 

valamely nemzetközi megállapodás 

megfelel-e a Szerződéseknek. Ha a 

Parlament jóváhagyja e javaslatot, a 

szavazást a Bíróság 

véleménynyilvánításáig elnapolják15. 

__________________ __________________ 

15 Lásd a 128. cikk értelmezését is. 15 Lásd a 128. cikk értelmezését is. 

 

 


