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Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata

Hatályos szöveg Módosítások

Módosítás, előterjesztette: Alexander Radwan

Módosítás: 2
81. cikk (2) bekezdés

(2) Az illetékes bizottság javaslatára a 
Parlament a végrehajtási intézkedés-
tervezet kézhezvételétől számított egy 
hónapon - pénzügyi szolgáltatással 
kapcsolatos intézkedés esetén három 
hónapon - belül állásfoglalást fogadhat el, 
amelyben a végrehajtási intézkedés-
tervezetet kifogásolja, különösen, ha az 
túllépi az alapjogszabály által biztosított 
végrehajtási hatáskört. Amennyiben a 
határidő lejárta előtt nem tartanak ülést, 
vagy sürgős intézkedést igénylő esetben a 
válaszadás joga az illetékes bizottságot illeti 
meg. Mindez levél formájában történik, 
amelyet a bizottság elnöke a Bizottság 
illetékes tagjának megküld, és amelyre 
minden képviselő figyelmét felhívják. 
Amennyiben a Parlament az intézkedést 

Az illetékes bizottság elnöke meghatározza 
a képviselőknek az intézkedések tervezete 
elutasítására vonatkozó javaslatok 
beterjesztésére rendelkezésre álló határidőt. 
A bizottság határozhat úgy, hogy tagjai 
vagy állandó póttagjai közül kijelöl egy 
előadót. Ha a bizottság elutasítja az 
intézkedések tervezetét, az előadó vagy az 
elnök a bizottság nevében az intézkedések 
tervezetét elutasító állásfoglalási indítványt 
terjeszt be.
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elutasítja, az Elnök felkéri a Bizottságot, 
hogy vonja vissza vagy módosítsa az 
intézkedést, vagy a megfelelő jogalkotási 
eljárás szerint nyújtson be javaslatot.
Amennyiben a Parlament az intézkedést 
elutasítja, az Elnök felkéri a Bizottságot, 
hogy vonja vissza vagy módosítsa az 
intézkedést, vagy a megfelelő jogalkotási 
eljárás szerint nyújtson be javaslatot.

Amennyiben a Parlament az intézkedések 
tervezete kézhezvételétől számított 
határidőn belül ilyen állásfoglalást fogad 
el, az Elnök felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja vissza vagy módosítsa az intézkedések 
tervezetét, vagy a megfelelő jogalkotási 
eljárás szerint nyújtson be javaslatot.

Or. en

Indokolás

Szabály szerinti esetnek azt kell tekinteni, hogy a bizottság ilyen vonatkozású jelentését egy 
előadó nyújtja be. Nem elég, ha csupán az elnök dönthet a fontos indokokkal meghozandó 2. 
szintű intézkedésekről szóló jelentés kiadásáról.

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 3
81. cikk (2) bekezdés

(2) Az illetékes bizottság javaslatára a 
Parlament a végrehajtási intézkedés-
tervezet kézhezvételétől számított egy 
hónapon - pénzügyi szolgáltatással 
kapcsolatos intézkedés esetén három 
hónapon - belül állásfoglalást fogadhat el, 
amelyben a végrehajtási intézkedés-
tervezetet kifogásolja, különösen, ha az 
túllépi az alapjogszabály által biztosított 
végrehajtási hatáskört. Amennyiben a 
határidő lejárta előtt nem tartanak ülést, 
vagy sürgős intézkedést igénylő esetben a 
válaszadás joga az illetékes bizottságot illeti 
meg. Mindez levél formájában történik, 
amelyet a bizottság elnöke a Bizottság 
illetékes tagjának megküld, és amelyre 
minden képviselő figyelmét felhívják. 
Amennyiben a Parlament az intézkedést 
elutasítja, az Elnök felkéri a Bizottságot, 
hogy vonja vissza vagy módosítsa az 
intézkedést, vagy a megfelelő jogalkotási 

(2) Az illetékes bizottság elnöke 
meghatározza a képviselőknek az 
intézkedések tervezete elutasítására 
vonatkozó javaslatok beterjesztésére 
rendelkezésre álló határidőt. A bizottság 
tagjai vagy állandó póttagjai közül kijelöl 
egy előadót. Ha a bizottság elutasítja az 
intézkedések tervezetét, az elnök vagy az 
előadó a bizottság nevében az intézkedések 
tervezetét elutasító állásfoglalási indítványt 
terjeszt be.
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eljárás szerint nyújtson be javaslatot.
Amennyiben a Parlament az intézkedést 
elutasítja, az Elnök felkéri a Bizottságot, 
hogy vonja vissza vagy módosítsa az 
intézkedést, vagy a megfelelő jogalkotási 
eljárás szerint nyújtson be javaslatot.

Amennyiben a Parlament az intézkedések 
tervezete kézhezvételétől számított 
határidőn belül ilyen állásfoglalást fogad 
el, az Elnök felkéri a Bizottságot, hogy 
vonja vissza vagy módosítsa az intézkedések 
tervezetét, vagy a megfelelő jogalkotási 
eljárás szerint nyújtson be javaslatot.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 4
81. cikk (3) bekezdés (új)

Amennyiben a határidő lejárta előtt nem 
tartanak ülést, akkor úgy kell tekinteni, 
hogy a válaszadás joga az illetékes 
bizottságra lett átruházva. Az illetékes 
bizottság egy, a Parlament elnöke által 
aláírandó levelet fogalmaz meg, amelyet 
elküldenek a Bizottság elnökének, és 
amelyről minden képviselőt tájékoztatnak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Pervenche Berès

Módosítás: 5
81. cikk (4) bekezdés (új)

Amennyiben a Bizottság által tervezett 
végrehajtási intézkedésekre a „Vizsgálattal 
egybekötött szabályozási eljárás” 
vonatkozik, a 3. cikk nem alkalmazandó, az 
1. és 2. cikk pedig a következőkkel egészül 
ki:
a) a vizsgálat ideje akkor kezdődik, amikor 
az intézkedések tervezetét az összes 
hivatalos nyelven megküldték a 
Parlamentnek; a vizsgálat ideje nem indul 
el a Parlament megalakulásának ideje és a 
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nyári szünet alatt;
b) A Parlament elutasíthatja az 
intézkedések tervezetének elfogadását azzal 
az indokolással, hogy az túllépi az 
alapeszközben rendelkezett végrehajtó 
hatáskört, nem kompatibilis az alapeszköz 
céljával vagy tartalmával, vagy nem tartja 
tiszteletben a szubszidiaritás vagy az 
arányosság elvét.
c) A Parlament az intézkedések 
tervezetének elfogadását képviselői 
többségének szavazatával utasíthatja el. Az 
intézkedések tervezetén eszközlendő 
változtatásokat az állásfoglaláshoz csatolt 
mellékletben jelölheti meg.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Alexander Radwan

Módosítás: 6
81. cikk (4) bekezdés c) pont (új)

c) A Parlament az intézkedések 
tervezetének elfogadását képviselői 
többségének szavazatával utasíthatja el. Az 
intézkedések tervezetén eszközlendő 
változtatásokat az állásfoglalásban jelölheti 
meg.

Or. en

Indokolás

Nem fontos, hogy a módosításokat mellékletbe helyezzék. Annak az állásfoglalás részét kell 
képeznie.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Voggenhuber

Módosítás: 7
81. cikk (4) bekezdés d) pont (új)

d) Ha az intézkedések tervezete az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (5) 
vagy (6) bekezdésén alapszik, ami a 
Parlament tiltakozásának rövidebb 
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határidőt szab, napirendre és szavazásra 
kerül egy, az intézkedések tervezetét 
elutasító, az illetékes bizottság, egy 
képviselőcsoport vagy legalább 37 képviselő 
által előterjesztett állásfoglalásra irányuló 
indítvány a 130. és 132. cikk rendelkezései 
ellenére.

Or. en

Indokolás

A Parlament számára az új, vizsgálattal egybekötött szabályozási eljárás keretében a 
végrehajtási intézkedések megfogalmazására megszabott határidő bizonyos esetekben akár 
egy hónapra is csökkenthető. A szabályoknak ezért tartalmazniuk kell egy olyan rendelkezést, 
amely lehetővé teszi a Parlament számára, hogy ilyen rövid határidővel is reagálni tudjon, 
amikor a javasolt intézkedéseket nem vizsgálhatja meg az illetékes bizottság.


