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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja be a következő javaslatokat:

A. mivel az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok átvizsgálásának eredményeképpen a
Bizottság 68 olyan javaslat visszavonását tervezi, amelyek szerinte 
összeegyeztethetetlenek a lisszaboni célkitűzésekkel vagy a jobb szabályozás elveivel,

B. mivel az európai egyesület statútumára, az európai kölcsönös önsegélyező társaság 
statútumára és a munkavállalók azokban való részvételére vonatkozó négy javaslat 
visszavonása a jobb szabályozás elve alapján nem indokolható, hiszen ezek a javaslatok 
valóban a szabályozási környezet javítására irányulnak az európai polgárok érdekében, és 
ezért semmi esetre sem tekinthetők szükségtelen bürokratikus terhek előírásának,

C. mivel a Bizottságnak köztudottan jogában áll az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése 
szerint visszavonni az elbírálás alatt álló javaslatokat, amíg a Tanács nem határozott, és az 
együttdöntési eljárás keretében ez a rendelkezés lehetővé teszi a javaslat visszavonását, 
amíg az Európai Parlament nem fejezte be az első olvasatot, és azt a közös álláspont
Tanács által történő elfogadása nem „pecsételte meg”,

D. mivel az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdését – bár eredetileg a konzultációs eljárás 
céljából fogalmazták meg – a Szerződés 251. cikke alapján és annak szellemében kell 
értelmezni, így ennek értelmében az említett rendelkezés egyáltalán nem gyengítheti meg
az Európai Parlament helyzetét a döntéshozatali eljárásban,

E. mivel, ha az első olvasat után közös álláspontot fogadnak el, az EK-Szerződés 251. cikke 
(2) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdése csak azt teszi 
lehetővé a Bizottság számára, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet álláspontjáról; 
mivel, ha ezt követően a Parlament módosítja a közös álláspontot, a 251. cikk (2) 
bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja csak a véleménynyilvánítást teszi lehetővé 
a Bizottság számára, vagyis egyértelmű, hogy a Bizottság ezt követően nem „ura” a
javaslatainak, és nem vonhatja vissza szabadon ezeket,

F. mivel az EK-Szerződés 10. cikke alapján a jóhiszemű együttműködés elve mindenesetre 
csak akkor teszi lehetővé a Bizottság számára javaslatainak visszavonását, ha ez nem érinti 
az Európai Parlament demokratikus döntéshozatalban betöltött szerepét és hatásköreit,

1. úgy ítéli meg, hogy az együttdöntési eljárás keretében – még ha jogi szempontból nézve a 
Bizottság a közös álláspont Tanács által történő elfogadásáig vissza is vonhatja javaslatát – a
javaslatok visszavonásának mindig összhangban kell lennie a jóhiszemű együttműködésnek
az EK-Szerződés 10. cikkében rögzített és az európai intézmények között alkalmazandó 
elvével;

2. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a jóhiszemű együttműködés elvét, amikor az 
Európai Parlament eljárási szabályzatának 55. cikke alapján felkéri a Bizottságot 
javaslatainak visszavonására;
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3. úgy ítéli meg, hogy a Szerződés szerint a közös álláspont elfogadását követően a Bizottság 
nincs felhatalmazva jogalkotási javaslatának visszavonására, és ez a korlátozás ténylegesen 
alkalmazandó a COM(2005)0462 bizottsági közlemény mellékletében felsorolt, elbírálás 
alatt álló jogszabályokra;

4. felkéri a Bizottságot, hogy minden olyan javaslattal kapcsolatban konzultáljon az Európai 
Parlamenttel, amelyet vissza kíván vonni, és a legmesszebbmenőkig vegye figyelembe a 
Parlament véleményét; felkéri a Bizottságot, hogy minden esetben egyenlő feltételek szerint 
kezelje a Parlamentet és a Tanácsot;

5. felkéri a Bizottságot, hogy azzal a céllal gyakorolja a javaslatok visszavonásának jogát, hogy 
nagyobb összhangot teremtsen az elbírálás alatt álló jogszabályok, valamint a jobb 
szabályozás elvei és a lisszaboni célkitűzések, mint például a magas foglalkoztatási arány, a 
szociális védelem, a gazdasági növekedés és a közigazgatás egyszerűsítése között;

6. mélységesen sajnálja, hogy a Bizottság már határozott az alábbi javaslatok visszavonásáról:

a) az európai egyesület statútumáról szóló rendeletre irányuló javaslat
(COD/1991/0386)1, 
b) az európai egyesület statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó 
kiegészítéséről szóló irányelvre irányuló javaslat (COD/1991/0387)2, 
c) az európai kölcsönös önsegélyező társaság statútumáról szóló rendeletre irányuló 
javaslat (COD/1991/0390)3 és
d) az európai kölcsönös önsegélyező társaság statútumának a munkavállalói részvételre 
vonatkozó kiegészítéséről szóló irányelvre irányuló javaslat (COD/1991/0391)4.

  
1 HL C 99., 1992.4.21., 1. o.
2 HL C 99., 1992.4.21., 14. o.
3 HL C 99., 1992.4.21., 40. o.
4 HL C 99., 1992.4.21., 57. o.



AD\608146HU.doc 5/5 PE 369.916v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Az elbírálás alatt álló jogalkotási javaslatok átvizsgálásának 
eredménye

Eljárási szám 2005/2214(INI)
Felelős bizottság AFCO
Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

JURI
17.11.2005

Megerősített együttműködés – a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma
A vélemény előadója

A kijelölés dátuma
Maria Berger
12.12.2005

A vélemény előadója:
Vizsgálat a bizottságban 23.2.2006 21.3.2006
Az elfogadás dátuma 21.3.2006
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

17
0
0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, 
Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin 
Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Gabriele Hildegard Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana 
Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Jean-Paul Gauzès
A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) a 
178. cikk (2) bekezdése szerint
Megjegyzések (csak egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


