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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országbeli bizonyítványok elismerésére 
vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0071),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 91. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0026/2021),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

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

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

E javaslat oly módon módosítja a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések 
elismeréséről szóló (EU) 2017/2397 irányelv átmeneti rendelkezéseit, hogy azok kiterjedjenek 
a harmadik országok által kiállított képesítő bizonyítványokra, szolgálati könyvekre és 
hajónaplókra. A cél egy olyan megfelelő időszak előírása, amely alatt a tagállamok a 2018. 
január 16. előtt megállapított saját követelményeik alapján továbbra is elismerhetik a harmadik 
országbeli dokumentumokat. 

Ezen átmeneti intézkedés hatálya a 2023. január 18-i határidő előtt kiadott okmányokra 
korlátozódik. Ez lehetővé teszi a harmadik országok számára, hogy összehangolják 
követelményeiket az irányelvben megállapítottakkal, továbbá zökkenőmentes átmenetet 
biztosít a harmadik országok okmányainak az irányelvben előírt elismerési rendszerére. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok az előírt módon 2022. január 17. előtt 
átültessék az irányelvet, fontos, hogy a javasolt módosítást gyorsan fogadják el. Biztosítani 
fogja továbbá a jogbiztonságot a belvízi hajózási ágazatban tevékenykedő magánszemélyek és 
gazdasági szereplők számára. Ezért javasoljuk a Bizottság javaslatának módosítás nélküli 
elfogadását.


