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VÉLEMÉNY
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JAVASLATOK

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

1. üdvözli az együttdöntési eljárásnak a közös agrárpolitikára (KAP) történő kiterjesztését;

2. úgy véli, hogy a rendes jogalkotási eljárás, azaz az együttdöntés bevezetése a KAP terén 
javítja az Európai Unió demokratikus elszámoltathatóságát, mivel az uniós polgárokat 
képviselő Parlament a tagállamokat képviselő Tanáccsal egyenlő feltételekkel vesz részt 
a közös jogalkotásban; 

3. hangsúlyozza, hogy a Parlament az Unió polgárainak egyetlen demokratikusan 
megválasztott képviselete;

4. úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó rendelkezéseket ki kell terjeszteni a 
jelenlegi helyzet figyelembevétele érdekében; hangsúlyozza továbbá, hogy az 
élelmiszertermelést továbbra is kiemelten kell kezelni a globális élelmiszerbiztonság 
érdekében az energiabiztonsághoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó problémák 
szem elől tévesztése nélkül;

5. hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek biztosítania kell, hogy a KAP célkitűzéseinek 
eléréséhez szükséges rendelkezéseket jogalkotási aktusokban állapítsák meg, és nem a 
Tanács által egyedül vagy a Bizottság által – a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és 
végrehajtási intézkedésekre vonatkozó hatáskörén belül – elfogadott jogi aktusokban;

6. kiemeli, hogy az EK-Szerződés 36. és 37. cikke alapján elfogadott, valamennyi jelenlegi 
tanácsi jogszabály az új 37. cikk (2) bekezdése, azaz az együttdöntés hatálya alá fog 
tartozni; kifejezetten erről van szó a mezőgazdasággal kapcsolatos négy legfontosabb 
horizontális szöveg esetében (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet, a 
közvetlen kifizetésekről szóló rendelet, a vidékfejlesztésről szóló rendelet és a KAP 
finanszírozása); továbbá a minőséggel, a biogazdálkodással és annak előmozdításával 
kapcsolatos jogszabályok szintén a 37. cikk (2) bekezdésének hatálya alá fognak tartozni;

7. úgy gondolja, hogy a 37. cikk (3) bekezdése önmagában nem hoz létre önálló hatáskört; 
kiemeli, hogy a 37. cikk (2) bekezdése alapján együttdöntéssel elfogadott jogi aktus 
szükséges annak meghatározásához, hogy a Tanács alkalmazhatja-e és hogyan 
alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdése szerinti hatáskörét;

8. kéri, hogy a 37. cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseket a Tanács ne hozhassa meg 
egyedül, a Parlamenttel folytatott konzultáció nélkül;

9. az a véleménye, hogy egyetlen létező tanácsi jogi aktust sem lehetett volna elfogadni a 
37. cikk (3) bekezdése alapján, és ezért e bekezdés hatályát és lehetséges alkalmazását 
jogalkotási aktusok jogalapjaként érvénytelennek tekinti;

10. megjegyzi, hogy az EK-Szerződés 202. cikke alapján elfogadott komitológiai eljárásokat 
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hatályon kívül fogják helyezni; rámutat arra, hogy a 249C. cikkre tekintettel a 
Parlamentnek kulcsfontosságú szerepet kell játszania az új komitológiai keret 
kialakításában (azaz a jogi aktusok rendes jogalkotási eljárás szerint történő elfogadása 
révén), különös tekintettel a bizottságok szerepére a mezőgazdaság terén; ezért 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
képviselettel rendelkezzen azokon az intézményközi tárgyalásokon, amelyek az új 
komitológiai keretet fogják kialakítani;

11. hangsúlyozza, hogy a Parlament szakbizottságait megfelelően be kell vonni a Lisszaboni 
Szerződés szerinti komitológiai rendszerről jelenleg zajló vitába a jelenlegi rendszerből a 
jövőbeni rendelkezésekre történő zökkenőmentes átállás megkönnyítése érdekében; úgy 
véli, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási intézkedések 
parlamenti ellenőrzését szavatolni kell;

12. hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a kapcsolatokat, valamint intenzívebb és rendszeresebb 
párbeszédet kell kialakítani a nemzeti parlamentekkel, mivel a Lisszaboni Szerződés 3B. 
cikkének (3) bekezdése a szubszidiaritás elve alapján bevezette a nemzeti parlamentek 
által történő ellenőrzést;

13. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződést a hatálybalépésekor kezdeményezett 
valamennyi jogalkotási javaslatra alkalmazni kell.
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