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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója alapjában véve egyetért az illetékes bizottság előadójának 
megközelítésével. Úgy véli ugyanis, hogy a Parlament eljárási szabályzatának megfelelő 
módon tükröznie kell az Európai Parlament jogosultságát saját képviselői mandátumának 
vizsgálatára – amint arról az 1976. szeptember 20-i okmány 12. cikke (és későbbi 
módosítások) rendelkezik – annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament mindig törvényes 
összetételben ülésezzék.

A vélemény előadója kedvezően ítéli meg az illetékes előadó által javasolt mechanizmusokat, 
amelyek célja, hogy véget vessenek a jelenlegi rendszerben felmerült gyakorlati jellegű 
nehézségeknek (különösen a nemzeti hatóságokkal való kapcsolatok terén). 

Mindemellett néhány ponton javasolja a 3. cikk módosítását, mivel az elengedhetetlen a 
mandátumvizsgálat új, megfelelően rugalmas és kimerítő eljárásának biztosításához. 

Míg az 1. módosítás célja a tagállamok figyelmének felhívása arra, hogy időben közöljék a 
megválasztott képviselők nevét, a 2. módosítás a 3. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése értelmében jelenleg megkívánt nyilatkozat tartalmára és következményeire 
vonatkozik. 

Különös tekintettel a második módosításra, először is tisztázni kell azt, hogy az 
összeférhetetlenség esetei az 1976-os okmány 7. cikke (1) és (2) bekezdésében foglaltakkal 
egyeznek meg, nem pedig a nemzeti törvényekben foglaltakkal (lásd a fent említett okmány 7. 
cikkének (3) bekezdését). 

Másodszor, a fent említett nyilatkozat aláírásának elmaradása egyrészt azzal jár, hogy a 
képviselő nem gyakorolhatja mandátumát, a képviselőnek másrészt gondolkodási idő áll 
rendelkezésére, amelynek határideje egybeesik a kérdéses képviselő megválasztásáról szóló 
értesítést követő első rendes üléssel. Ennek célja az európai parlamenti ülések 
törvényességének biztosítása a pontos időkeret megadásával. 

Harmadszor, amennyiben a nyilatkozat aláírása nem történik meg a megadott időpontig, vagy 
amennyiben felmerül a nyilvánvaló összeférhetetlenség esete, javasolja a hely 
megüresedésének hivatalos megállapítását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

Hatályos szöveg A Parlament módosításai
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Módosítás: 1
3. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) A parlamenti választásokat követően az 
elnök felkéri a tagállamok illetékes 
hatóságait, hogy a megválasztott képviselők 
nevét azonnal közöljék a Parlamenttel, 
hogy a képviselők a választásokat követő 
első üléstől kezdve betölthessék parlamenti 
képviselői feladatukat.
Az elnök ugyanakkor felhívja a fent említett 
hatóságok figyelmét az 1976. szeptember 
20-i okmány vonatkozó rendelkezéseire, és 
felkéri őket, hogy fogadják el az európai 
parlamenti képviselői mandátummal való 
mindenfajta összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében szükséges intézkedéseket.

(A módosítás megfogalmazása részben átveszi a 3. cikk (6) bekezdését, amely jelenleg 
hatályos, de jóváhagyás esetén hatályát veszti.)

Módosítás: 2
3. cikk (-1a) bekezdés (új)

(-1a) Minden egyes képviselő, akinek 
megválasztásáról értesítették a Parlamentet, 
Parlamenti munkája megkezdése előtt 
írásban nyilatkozik arról, hogy az 1976. 
szeptember 20-i okmány 7. cikke (1) és (2) 
bekezdésének megfelelően semmilyen, az 
európai uniós képviselői mandátum 
gyakorlásával összeférhetetlen hivatalt nem 
tölt be. Amíg a képviselői mandátum 
ellenőrzése meg nem történik vagy vitás 
ügyben döntés nem születik, a képviselő 
teljes jogú tagként foglal helyet a 
Parlamentben és annak szerveiben, 
amennyiben azt megelőzően aláírta a fent 
említett írásbeli nyilatkozatot. Amennyiben 
a fent említett nyilatkozat aláírása nem 
történt meg az adott képviselő 
megválasztásáról küldött értesítést követő 
első rendes ülés előtt, jelen bekezdés 
második albekezdése alkalmazandó.
Nyilvánvaló összeférhetetlenség esetén az 
1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének 
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(1) és (2) bekezdése értelmében az elnök 
értesíti erről a Parlamentet, amely 
megállapítja az üresedést.

(A módosítás megfogalmazása részben átveszi a 3. cikk (5) bekezdését, amely jelenleg 
hatályos, de jóváhagyás esetén hatályát veszti.)

Módosítás: 3
11. cikk értelmező rész

Amennyiben a korelnök irányítása alatt a 
mandátumok vizsgálatával kapcsolatos 
kérdés merül fel, a korelnök az ügyet a 
mandátumvizsgáló-bizottsághoz utalja.

A legidősebb képviselő gyakorolja az elnöki 
hatáskört a 3. cikk (-1a) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően. A korelnök 
irányítása alatt a mandátumok vizsgálatával 
kapcsolatos minden felmerülő kérdést a 
korelnök (törlés) a mandátumvizsgáló-
bizottsághoz utal.
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