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Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme ***I
Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az uniós jog 
megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0218),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
16., 33., 43. 50. cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62., 91., 100., 103., 109., 114., 
168., 169., 192., 207. cikkére és 325. cikkének (4) bekezdésére, valamint az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. cikkére, amelynek megfelelően a 
Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C8-0159/2018),

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményeire,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 
valamint 16. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 50. cikkére, 53. cikkének (1) 
bekezdésére, 91., 100. és 114. cikkére, 168. cikkének (4) bekezdésére, 169. cikkére, 
192. cikkének (1) bekezdésére és 325. cikkének (4) bekezdésére, valamint az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 31. cikkére,

– tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Számvevőszék 2018. szeptember 26-i véleményére1, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 18-i 
véleményére2, 

1 HL C 405., 2018.11.9., 1. o.
2 HL C 62., 2019.2.15., 155. o.



– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. 
március 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és az Alkotmányügyi 
Bizottság véleményére (A8-0398/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P8_TC1-COD(2018)0106

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. április 16-án került 
elfogadásra az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló (EU) 2019/... 
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/1937 irányelvvel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 
irányelvről

Az irányelv 27. cikke szerinti felülvizsgálat idején a Bizottság mérlegelni fogja, hogy 
javasolja-e az irányelv hatályának kiterjesztését az EUMSZ 153. és 157. cikkén alapuló 
bizonyos jogi aktusokra, miután adott esetben az EUMSZ 154. cikkével összhangban 
konzultált a szociális partnerekkel.


