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Véleménytervezet (PE 378.788v01-00)
Bert Doorn
az EP eljárási szabályzatáról: a belső eljárások hozzáigazítása a közösségi jogszabályok 
egyszerűsítésével kapcsolatos követelményekhez 
((2005/2238(REG))

Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás, előterjesztette: Manuel Medina Ortega

Módosítás: 6
80. cikk (3) bekezdés

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 szövegét érintő módosítások nem 
elfogadhatók.

Or. fr

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.
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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, előterjesztette: Manuel Medina Ortega

Módosítás: 7
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.

Or. fr

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 (pl. máris javasolható helyette egy átdolgozott 
szöveg), a Parlament munkaterhének növelése helyett.

Módosítás, előterjesztette: Manuel Medina Ortega

Módosítás: 8
80a. cikk (új)

80a. cikk
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 
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 
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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.

Or. fr

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, a Parlament munkaterhének növelése helyett. 
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