
AD\548148HU.doc  PE 347.197 v02-00 

HU HU 

EURÓPAI PARLAMENT 
2004 2009 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 

 
 

2004/2129 (INI) 
 

23.11.2004 

VÉLEMÉNY 
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságtól 

az Alkotmányügyi Bizottság részére 

az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés tervezetéről 
(2004/2129(INI)) 

Fogalmazó: Johannes (Hannes) Swoboda 



PE 347.197 v02-00 2/5 AD\548148HU.doc 

HU 

PA_NonLeg 



AD\548148HU.doc 3/5 PE 347.197 v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy az alábbi javaslatokat foglalja bele állásfoglalási indítványába: 

Transzeurópai hálózatok, ipar, világűr és energia 

1. üdvözli a célkitűzések tisztázásának és a transzeurópai hálózatokkal (TEN), valamint az 
iparral kapcsolatos eljárások egyszerűsödésének köszönhető javuló tendenciát; 

2. üdvözli továbbá azt a tényt is, hogy most megszülethet a kutatási és technológiai fejlesztés 
hatáskörébe, és ezáltal  megosztott hatáskörbe tartozó európai űrpolitika, melynek célja a 
tudományos és technikai fejlődés, az ipar versenyképességének, valamint az uniós politikák 
végrehajtásának a támogatása; felszólítja a Bizottságot, hogy készítse elő az európai 
űrprogram létrehozásához szükséges jogalkotási intézkedéseket; 

3. megelégedéssel nyugtázza, hogy az alkotmányos szerződés olyan uniós energiapolitikát 
nyújt, amely saját jogi alappal rendelkezik, amely meghatározza az eljárást, azaz az 
együttdöntést és a minősített többségi szavazást, és megosztott hatáskör alá esik, miközben 
célja a hatékonyan működő energiapiac, az energiaellátás biztonságának biztosítása és az 
energiahatékonyság, valamint a megújuló energia támogatása; 

4. ideiglenes intézkedésként és az Euratom-Szerződés lejáratára tekintettel támogatja az 
Euratom-Szerződés alkotmányos szerződéstől való elválasztását és az Euratom Közösség 
jogi személyiségének elválasztását az Európai Unió új jogi személyiségétől; 

5. megismétli álláspontját, mely szerint az Euratom-Szerződés: 

a) kormányközi jellegénél fogva nincs összhangban az alkotmányos szerződés logikájával, 

b) a saját közös vámtarifa kialakítása miatt nem egyeztethető össze az Unió erre a területre 
vonatkozó kizárólagos hatáskörével, 

c) a saját külkapcsolatok fenntartása miatt nem fér össze az Unió külpolitikai 
intézkedéseivel, 

d) a saját intézményi rendelkezéseknek, külön tevékenységeknek és politikáknak a kutatás, a 
beruházás és az együttműködés területén történő megtartása nem egyeztethető össze az 
alkotmányos szerződés logikájával, 

e) a saját nemzetközi megállapodások megtárgyalása és megkötése miatt nem fér össze a 
nemzetközi megállapodásokra vonatkozóan meghatározott eljárással (III-325. cikk); 

6. szükségesnek tartja, hogy az Euratom-Szerződés kutatással kapcsolatos szempontjai 
belekerüljenek az alkotmányos szerződés megfelelő részébe; 

Kutatás és technológiafejlesztés 
 
7. az a véleménye, hogy az alkotmányos szerződés elmulasztotta az alkalmat a jelenlegi 

szerződések vonatkozó cikkeinek módosítására és arra, hogy a megosztott hatáskör 
logikájának figyelembevételével ezt a részt hatékonyabbá tegye a következőkben:  

a) az alapkutatás nem élvez elsőbbséget, 
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b) az Európai Szén- és Acélközösségről szóló (ESZAK) a Nizzai Szerződéshez csatolt 
jegyzőkönyv nem köti össze az újonnan létrehozott Szén- és Acélipari Kutatási Alapot a 
jogalkotási eljárás (azaz együttdöntés és minősített többségi szavazás) alá tartozó 
keretprogrammal, 

c) a keretprogram ugyan együttdöntési hatáskörbe tartozik, az egyedi programok azonban 
nem; 

8. sajnálja, hogy nincs hivatkozás a Régiók Bizottságával való általános konzultációra az 
innovációs és kutatási ügyekben; követeli, hogy az innováció és a kutatás regionális 
vonatkozásairól kifejezetten tegyenek említést. 



AD\548148HU.doc 5/5 PE 347.197 v02-00 

 HU 

ELJÁRÁS 

Cím Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés tervezete 
Eljárási szám 2004/2129 (INI) 
Illetékes bizottság AFCO 
Megerősített együttműködés [COOPNO] 
Fogalmazó: Johannes (Hannes) Swoboda 
 A kijelölés dátuma 13.9.2004 

Vizsgálat a bizottságban 7.10.2004 22.11.2004    
Módosítások elfogadásának dátuma 23.11.2004 
A zárószavazás eredménye mellette: 33 
 ellene: 5 
 tartózkodás: 3 
A zárószavazáson részt vevő képviselők Richard James Ashworth, Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan B?ezina, 

Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, 
Garrelt Duin, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto 
Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, 
Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda 
Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier 
Antonio Panzeri, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul 
Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, 
Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto 

A zárószavazáson részt vevő póttagok María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi Pataky, Zdzisław 
Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, Avril Doyle, Françoise 
Grossetete, Malcolm Harbour, Satu Hassi, Erika Mann, Giovanni 
Pittella 

A zárószavazáson részt vevő póttagok 
(178. cikk (2) bekezdés) 

  

 
 
 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

