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Módosítás 12
Richard Corbett

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
Határozatra irányuló javaslat – 4. pont

Hatályos szöveg Módosítás

4. a 204. cikk c) pontjának értelmében úgy 
határoz, hogy az Elnökök Értekezlete 2007. 
december 12-i határozatában módosított, 
saját kezdeményezésű jelentésekkel 
kapcsolatos szabályokról és gyakorlati 
tennivalókról szóló határozatot az eljárási 
szabályzat mellékleteként teszi közzé;

4. a 204. cikk c) pontjának értelmében úgy 
határoz, hogy az Elnökök Értekezlete 2007. 
december 12-i és 2008. február 14-i 
határozataiban módosított, saját 
kezdeményezésű jelentésekkel kapcsolatos 
szabályokról és gyakorlati tennivalókról 
szóló határozatot az eljárási szabályzat 
mellékleteként teszi közzé; utasítja 
főtitkárát, hogy ezt a mellékletet frissítse 
az Elnökök Értekezletének ebben a 
témakörben elfogadásra kerülő jövőbeli 
határozataival összhangban;

Or. en

Módosítás 13
Richard Corbett

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
45. cikk – (1a) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1a. A saját kezdeményezésű jelentéseket a 
Parlament a 131a. cikkben meghatározott, 
rövid ismertetésre vonatkozó eljárás 
szerint vitatja meg. Az ilyen szövegek 
módosításai nem fogadhatók el plenáris 
ülésen történő vizsgálatra, kivéve, ha 
azokat az előadó új információ 
figyelembevétele céljából terjesztette elő, 
ugyanakkor alternatív állásfoglalási 
indítványok a 151. cikk (4) bekezdésével 
összhangban előterjeszthetők. Ez a 
bekezdés nem alkalmazható abban az 
esetben, ha a jelentés tárgya alkalmas 
plenáris ülésen történő elsőbbségi 
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megvitatásra, ha a jelentést a 39. vagy 
39a. cikkben említett kezdeményezési jog 
alapján készítették, vagy ha a jelentés az 
Elnökök Értekezlete által megállapított 
kritériumok szerint stratégiai jelentésnek 
tekinthető1. 
______________
1 Lásd az Elnökök Értekezlete megfelelő 
határozatát, amely az eljárási szabályzat … 
mellékletében szerepel.

Or. en

Módosítás 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
45. cikk – (1a) bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

1a. A 39., a 39a. cikkben említett 
kezdeményezési jog alapján készített, 
valamint az Elnökök Értekezlete által 
stratégiai jelentésnek minősített 
jelentések1 kivételével a saját 
kezdeményezésű jelentéseket a 131a. 
cikkben meghatározott eljárás szerint 
vizsgálják meg. 
A 150. cikk (1) bekezdésétől eltérve az 
ilyen szövegekhez benyújtott módosítások 
csak abban az esetben fogadhatók el 
plenáris ülésen történő megvitatás 
céljából, ha azokat az illetékes bizottság, 
legalább két képviselőcsoport vagy 
legalább a képviselők egytizede terjesztette 
elő.
Kivételes, és kellően indokolt esetekben az 
Elnökök Értekezlete úgy határozhat, hogy 
e jelentéseket az általános eljárási 
szabályokkal összhangban vizsgálják meg.
______________
1 Lásd az Elnökök Értekezlete megfelelő 
határozatát, amely az eljárási szabályzat … 
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mellékletében szerepel.

Or. en

Módosítás 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
110. cikk – (4) bekezdés – második albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Egyéb (elsőbbséget nem élvező) 
kérdéseket az érintett intézményhez való 
továbbítást követő hat héten belül kell 
megválaszolni.

Egyéb (elsőbbséget nem élvező) 
kérdéseket az érintett intézményhez való 
továbbítást követő hat héten belül kell 
megválaszolni. Az egy képviselő által 
benyújtható, elsőbbséget nem élvező 
kérdések száma nem korlátozott.

Or. en

Módosítás 16
József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
110. cikk – (4) bekezdés – második albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Egyéb (elsőbbséget nem élvező) 
kérdéseket az érintett intézményhez való 
továbbítást követő hat héten belül kell 
megválaszolni.

Egyéb (elsőbbséget nem élvező) 
kérdéseket az érintett intézményhez való 
továbbítást követő két héten belül kell 
megválaszolni.

Or. en

Indokolás

A képviselők elsősorban az őket közvetlenül megválasztó polgároknak tartoznak felelősséggel, 
ezért a gyors válaszadás politikai szempontból szükséges.
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Módosítás 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
131a. cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

131a. cikk
Rövid ismertetés

A Parlament az előadó kérésére és az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 
dönthet, hogy az előadó egy teljes vitát 
nem igénylő jelentést plenáris ülésen, 
rövid ismertető formájában adjon elő. 
Ebben az esetben a Bizottság részére meg 
kell adni a lehetőséget a hozzászólásra, 
amelyet a képviselők hozzászólásai 
követnek a jelentkezés alapján történő 
szólítási („catch the eye”) eljárás szerint. 
A képviselőknek is jogukban áll reagálni 
egy további írásos nyilatkozatnak a 142. 
cikk (7) bekezdése szerinti benyújtásával.

Or. en

Módosítás 18
Richard Corbett

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
131a. cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

131a. cikk
Rövid ismertetés

A Parlament az előadó kérésére vagy az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 
dönthet, hogy az előadó egy teljes vitát 
nem igénylő jelentést plenáris ülésen, 
rövid ismertető formájában adjon elő. 
Ebben az esetben a Bizottság részére meg 
kell adni a lehetőséget a hozzászólásra, és 
minden képviselőnek jogában áll reagálni 
egy további írásos nyilatkozatnak a 142. 
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cikk (7) bekezdése szerinti benyújtásával.

Or. en

Módosítás 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
142. cikk – (5) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

5. A jelentésről szóló vitában a Bizottságot 
és a Tanácsot általában közvetlenül a 
jelentésnek az előadó általi előterjesztését
követően kell meghallgatni. Ugyanakkor a 
Bizottság javaslatának vitája esetén az 
Elnök felkéri a Bizottságot az első 
felszólalás megtételére a javaslat rövid 
ismertetése céljából, és a Tanácstól 
származó szöveg vitája esetén az Elnök 
felkérheti a Tanácsot az első felszólalás 
megtételére, mindkét felszólalást az előadó 
felszólalása követi. A Bizottság és a 
Tanács újból szót kaphat, különösen a 
képviselők által tett nyilatkozatokra történő 
válaszadás céljából.

5. A jelentésről szóló vitában a Bizottságot 
és a Tanácsot általában közvetlenül a 
jelentésnek az előadó általi előterjesztését 
követően kell meghallgatni. Ugyanakkor a 
Bizottság javaslatának vitája esetén az 
Elnök felkéri a Bizottságot az első 
felszólalás megtételére a javaslat rövid 
ismertetése céljából, és a Tanácstól 
származó szöveg vitája esetén az Elnök 
felkérheti a Tanácsot az első felszólalás 
megtételére, mindkét felszólalást az előadó 
felszólalása követi. A Bizottság, a Tanács
és az előadó újból szót kaphat, különösen a 
képviselők által tett nyilatkozatokra történő 
válaszadás céljából.

Or. en

Módosítás 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
151. cikk – (4) bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

4. A bizottság jelentésében szereplő nem 
jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy 
képviselőcsoport alternatív állásfoglalási 
indítványt terjeszthet elő.

4. A bizottság jelentésében szereplő nem 
jogalkotási állásfoglalási indítványhoz egy 
képviselőcsoport alternatív állásfoglalási 
indítványt terjeszthet elő.

Ilyen esetben a képviselőcsoport nem 
terjeszthet elő módosításokat az illetékes 

A képviselőcsoport állásfoglalási 
indítványa nem lehet hosszabb, mint a 
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bizottság állásfoglalási indítványához. A 
képviselőcsoport állásfoglalási indítványa 
nem lehet hosszabb, mint a bizottság 
állásfoglalási indítványa; azt a 
Parlamentben módosítás nélkül bocsátják 
egyetlen szavazásra.

bizottság állásfoglalási indítványa; azt a 
Parlamentben módosítás nélkül bocsátják 
egyetlen szavazásra.

Or. en

Módosítás 21
Richard Corbett

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
IIa. melléklet (új)

Hatályos szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
Iránymutatások a 110. cikk szerinti 
írásbeli választ igénylő kérdésekhez

1. Az írásbeli választ igénylő kérdések:
- a Bizottság és a Tanács hatáskörébe és 
tevékenységi körébe tartoznak, és 
közérdekűek;
- tömörek és érthető kérdést vetnek fel;
- nem használnak sértő nyelvezetet;
- nem vonatkoznak szigorúan személyes 
ügyekre;
2. Ha egy kérdés nem felel meg ezeknek 
az iránymutatásoknak, a Főtitkárság erre 
vonatkozóan javaslatot tesz a kérdés 
megfogalmazójának. 
3. Amennyiben az előző hat hónap 
folyamán azonos vagy hasonló kérdést 
már feltettek és megválaszoltak, a 
Főtitkárság a korábbi kérdés és válasz egy 
példányát eljuttatja a kérdést benyújtó 
képviselőhöz. A megismételt kérdést nem 
továbbítják, kivéve, ha a kérdés 
megfogalmazója újabb fontos 
fejleményekre hivatkozik, vagy további 
információhoz kíván jutni.
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4. Ha egy kérdés olyan tényszerű vagy 
statisztikai információra vonatkozik, 
amely a Parlament könyvtárában már 
rendelkezésre áll, a könyvtár tájékoztatja 
erről a képviselőt, aki visszavonhatja a 
kérdést.
5. Összefüggő ügyekben feltett kérdésekre 
együttes válasz adható.

Or. en

Módosítás 22
József Szájer

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
IIa. melléklet (új)

Hatályos szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET

Iránymutatások a 110. cikk szerinti 
írásbeli választ igénylő kérdésekhez
1. Az írásbeli választ igénylő kérdések:
- az Európai Unió hatáskörébe tartozó 
ügyekre vonatkoznak;
- tömörek és tájékoztatást vagy pontosítást 
kérnek, nem csupán nyilatkozatot vagy 
megállapítást tartalmaznak;
- nem használnak sértő nyelvezetet;
- nem vonatkoznak szigorúan személyes 
ügyekre;
2. Ha egy kérdés nem felel meg ezeknek 
az iránymutatásoknak, a Főtitkárság 
javaslatot tesz a kérdés 
megfogalmazójának arra vonatkozóan, 
hogyan lehetne a kérdést úgy feltenni, 
hogy elfogadható legyen.
3. Amennyiben az előző hat hónap 
folyamán azonos vagy hasonló kérdést 
már feltettek és megválaszoltak, a 
Főtitkárság a korábbi kérdés és válasz 
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másolatát eljuttatja a kérdést benyújtó 
képviselőhöz. A megismételt kérdést nem 
továbbítják, kivéve, ha a kérdés 
megfogalmazója újabb fontos 
fejleményekről számol be, vagy további 
információhoz kíván jutni.
4. Kapcsolódó ügyekben feltett kérdésekre 
együttes válasz adható.

Or. en

Módosítás 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
IIa. melléklet (új)

Hatályos szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
Iránymutatások a 110. cikk szerinti 
írásbeli választ igénylő kérdésekhez

1. Az írásbeli választ igénylő kérdések:
- az Európai Unió és intézményeinek 
hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkoznak;
- tömörek és érthető problémát vetnek fel;
- nem használnak sértő nyelvezetet;
- nem vonatkoznak szigorúan személyes 
ügyekre;
2. Ha egy kérdés nem felel meg ezeknek 
az iránymutatásoknak, a Főtitkárság erre 
vonatkozóan javaslatot tesz a kérdés 
megfogalmazójának.
3. Amennyiben az előző hat hónap 
folyamán azonos vagy hasonló kérdést 
már feltettek és megválaszoltak, a 
Főtitkárság a korábbi kérdés és válasz 
másolatát eljuttatja a kérdést benyújtó 
képviselőhöz. A megismételt kérdést nem 
továbbítják, kivéve, ha a kérdés 
megfogalmazója újabb fontos 
fejleményekre hivatkozik, vagy további 
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információhoz kíván jutni.
4. Kapcsolódó ügyekben feltett kérdésekre 
együttes válasz adható.

Or. en
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