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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó összességében egyetért az illetékes bizottság előadójának megközelítésével. Az 
Európai Parlament egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy eljárásai és belső jogalkotási 
technikái javítása révén felgyorsítsa az egyszerűsítéssel kapcsolatos ügyek feldolgozását. 

E törekvések azonban nem csorbíthatják az elsődleges jogban meghatározott eljárásokat, 
különös tekintettel az együttdöntési eljárásra, mivel az EU döntéshozatali folyamataihoz való 
demokratikus hozzájárulása révén a Parlament itt kapja a legfontosabb szerepet. Ez röviden 
azt jelenti, hogy a Parlament belső eljárásaihoz fűzött valamennyi módosításnak összhangban 
kell állnia az alapszerződések vonatkozó rendelkezéseivel.

A vélemény előadója ezért az eljárási szabályzat bizonyos módosításait javasolja, annak 
biztosítása érdekében, hogy az egyszerűsítés céljai kellően hihetők és könnyen 
megvalósíthatók legyenek.

Az egyszerűsítési folyamat kapcsán valamennyi érdekelt fél által vállalt kötelezettségek 
fényében szükségesnek tűnik a 80. cikk módosítása az egységes szerkezetbe foglalás 
jóváhagyására vonatkozó mechanizmus egyszerűsítése érdekében. A módosított 80. cikk 
lehetőséget nyújt a Jogi Bizottságnak arra, hogy az egységes szerkezetbe foglalásra irányuló 
javaslat hatályát megvizsgálja, és amennyiben az nem tartalmaz lényegi változtatásokat, 
közvetlenül a plenáris üléshez továbbítsa. Amennyiben a javaslat lényegi változtatásokat 
tartalmaz, a bizottság javasolni fogja az Európai Bizottság javaslatának elutasítását. 

Új, 80a. cikket kellene bevezetni, amely rendelkezne a jogalkotási szövegek átdolgozására 
irányuló egyedi eljárásról. Amint az már a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló 
stratégiáról szóló európai parlamenti állásfoglalásban is megfogalmazásra került, az 
átdolgozás, illetve az egységes szerkezetbe foglalás jelentik a közösségi vívmányok 
egyszerűsítésének egyik legfontosabb eszközét, és ezért a lehető legszélesebb körben kellene 
ezeket alkalmazni. 

Ennek megfelelően, az új, 80a. cikk felhatalmazást nyújt a Jogi Bizottságnak arra, hogy 
valamennyi átdolgozásra irányuló javaslatot megvizsgálja. Minden egyes javaslatot az 
illetékes bizottsághoz utalnak vizsgálatra, amely a Jogi Bizottság vizsgálatának eredményétől 
függően különleges módosító hatáskörökkel bír majd.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Jelenlegi szöveg A Parlament módosításai
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Módosítás: 1
80. cikk (1) bekezdés

1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalására irányuló javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben 
illetékes bizottsághoz utalják. Amennyiben 
megbizonyosodtak arról, hogy a javaslat 
nem vonja maga után a létező közösségi 
jogszabályok semmilyen lényeges 
változtatását, a 43. cikkben megállapított 
eljárást alkalmazzák.

1. Amennyiben a Bizottság a közösségi 
jogszabályok hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalására irányuló javaslatot nyújt be a 
Parlamentnek, a javaslatot a jogi ügyekben 
illetékes bizottsághoz utalják. Ez utóbbi 
megvizsgálja a javaslatot, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy csupán 
egységes szerkezetbe foglalásról van szó, 
amely nem tartalmaz lényegi 
változtatásokat.

Indokolás

E módosítás célja, hogy az egyértelműbb szövegezés és a szigorúbb eljárás révén a jogi 
ügyekben illetékes bizottságon belül egyszerűsítse az egységes szerkezetbe foglalásra irányuló 
javaslatok feldolgozását, mivel a 43. cikkre való utalás törlése lehetővé teszi a túl bonyolult 
eljárás elkerülését bizottsági szinten, és ugyanakkor nem érinti a plenáris ülés jelenlegi 
előjogait. Ennek eredményeképpen az eljárás Jogi Bizottságban zajló első része egyszerűbbé 
és hatékonyabbá válik.

Módosítás: 2
80. cikk (2) bekezdés

2. Az illetékes bizottság elnöke vagy e 
bizottság által kijelölt előadó részt vehet a 
hivatalos egységes szerkezetbe foglalásra 
szánt javaslat vizsgálatában és 
felülvizsgálatában. Adott esetben az 
illetékes bizottság előzetesen véleményt 
nyilváníthat.

2. A jogi ügyekben illetékes bizottság 
kikérheti a vizsgálat lefolytatásában 
illetékes bizottság véleményét.

Indokolás

A javasolt módosítás a Jogi Bizottság azon lehetőségére vonatkozik, hogy az egységes
szerkezetbe foglalásra szánt javaslat vizsgálata során az értékelés részeként kikérheti az 
illetékes bizottság véleményét. A módosítás tükrözi a jelenleg alkalmazott gyakorlatot, és 
legalább az illetékes bizottság számára lehetőséget biztosít, hogy felkérés esetén véleménye 
révén beavatkozhasson. Ennek eredményeképpen a Jogi Bizottságban zajló eljárás első része 
egyszerűbbé és szigorúbbá válik.

Módosítás: 3
80. cikk (3) bekezdés
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3. A 43. cikk (3) bekezdésének 
rendelkezésétől eltérően az egyszerűsített 
eljárás a hivatalos egységes szerkezetbe 
foglalásra irányuló javaslat esetén nem 
alkalmazható, amennyiben ezt az eljárást a 
jogi ügyekben illetékes bizottság vagy 
tagjainak többsége ellenzi.

3. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem 
tartalmaz a közösségi jogszabályokat 
lényegileg módosító változtatásokat, a 
javaslatot egyhangú szavazással történő 
jóváhagyásra a Parlamenthez utalja, mivel 
a javaslat szövegéthez nem fogadhatók el 
módosítások.

Indokolás
A 43. az „egyszerűsített eljárás” és a 131. cikk a „módosítás és vita nélküli eljárás” (plenáris 
ülés) keretében lehetőséget ad a javaslatra irányuló módosítások előterjesztésének 
engedélyezésére. Ez a lehetőség azonban ellentétes a kodifikáció tartalmával, és nem 
egyeztethető össze az e tárgyban kötött intézményközi megállapodással, nevezetesen annak 6. 
pontjával, amelyből látható, hogy a Parlament és a Tanács kész elkötelezni magát amellett, 
hogy nem nyújtanak be módosítást egy kodifikációra irányuló javaslathoz.

Módosítás: 4
80. cikk (3a) bekezdés (új)

3a. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat a 
közösségi jogszabályokat lényegileg 
módosító változtatásokat tartalmaz, akkor a 
javaslat elutasítását kezdeményezi.

Indokolás

Az elutasítás ésszerűbb megoldásnak tűnik, mint a rendes eljárásra történő áttérés. 
Valójában, ha az Európai Bizottság javaslatában nem tartotta tiszteletben a kodifikáció 
szabályait, az egyszerűsítési stratégia keretében következetesebbnek tűnik, ha a Bizottság  
visszakapja a javaslatot újbóli megfontolásra (javasolható helyette például egy átdolgozott 
szöveg), a Parlament munkaterhelésének növelése helyett.

Módosítás: 5
80a. cikk (új)

80a. cikk
Átdolgozás

1. Ha a Bizottság a közösségi jogszabályok 
hivatalos átdolgozására irányuló javaslatot 
nyújt be a Parlamentnek, azt a jogi 
ügyekben illetékes bizottsághoz utalják, 
amely megvizsgálja a javaslatot. A 
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közösségi jogszabályok hivatalos 
átdolgozására irányuló javaslat olyan, már 
létező jogi aktusok lényegi módosítását 
jelentő, egységes szöveget tartalmazó jogi 
aktus jóváhagyására irányuló javaslat, 
amely egyben azokat a rendelkezéseket is 
egységes szerkezetbe foglalja, amelyeket 
változatlanul kívántak hagyni. Az új jogi 
aktus a korábbiak helyébe lép, és hatályon 
kívül helyezi azokat.
2. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem 
tartalmaz a közösségi jogszabályokat 
lényegileg módosító változtatásokat, kivéve 
azokat, amelyeket a javaslatban 
egyértelműen ilyenként azonosítottak, 
tájékoztatja az elnököt, aki a 40. cikknek 
megfelelően a javaslatot az illetékes 
bizottsághoz utalja a jogalkotási 
javaslatokra vonatkozó szokásos eljárás 
szerinti vizsgálatra. Ebben az esetben, a 
150. és 151. cikkben meghatározott 
feltételek szerint, a javaslathoz fűzött 
módosítások csak akkor fogadhatók el, ha 
azok a lényegi változtatásokat tartalmazó 
részekre vonatkoznak. Ezért nem 
fogadhatók el azokra a rendelkezésekre 
vonatkozó módosítások, amelyeket 
változatlanul kívántak hagyni.
3. Ennek ellenére az illetékes bizottság 
elnöke elfogadhat a képviselők által 
egyénileg benyújtott ilyen módosításokat, 
ha a javaslatban szereplő lényeges 
változtatások miatt a szöveg koherenciája 
ezt objektív okokból úgy kívánja. A plenáris 
üléseken is ugyanezt a szabályt kell 
értelemszerűen alkalmazni.
4. Amennyiben a jogi ügyekben illetékes 
bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat az 
egyértelműen lényegi módosításként 
azonosítottakon kívül további lényegi 
változtatásokat is tartalmaz, a javaslat 
elutasítását kezdeményezi.
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Indokolás

Az elutasítás ésszerűbb megoldásnak tűnik, mint a rendes eljárásra történő áttérés. Valójában, 
ha az Európai Bizottság javaslatában nem tartotta tiszteletben az átdolgozás szabályait, az 
egyszerűsítési stratégia keretében következetesebbnek tűnik, ha a Bizottság visszakapja a 
javaslatot újbóli megfontolásra (javasolható helyette például egy megfelelő átdolgozott 
szöveg), a Parlament munkaterhelésének növelése helyett.
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