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Módosítás 85
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
Az egész szöveget érintő módosítás

Hatályos szöveg Módosítás

Az egész szöveget érintő módosítás: a 
ratifikációs folyamat lezárulta előtt a 
Lisszaboni Szerződésre nem lehet 
hivatkozni

Or. en

Indokolás

Ilyen rendelkezéseket csak akkor lehet elfogadni, ha a Lisszaboni Szerződés ratifikációs 
folyamata lezárult. Előkészítő munkálatok végzésére és a bizottságban való tárgyalásra 
lehetőség van, és az új Szerződés hatálybalépésének dátuma és a ratifikációs folyamat 
lezárulta között az újonnan felálló Parlament számára elegendő idő fog rendelkezésre állni a 
rendelkezések elfogadására.

Módosítás 86
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Parlament a képviselők pénzügyi 
érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági 
szabályokat határozhat meg, amelyeket 
mellékletként1 csatolnak az eljárási 
szabályzathoz.

(1) A Parlament a képviselők pénzügyi 
érdekeltségeire vonatkozó átláthatósági 
szabályokat határoz meg, amelyeket 
mellékletként1 csatolni kell az eljárási 
szabályzathoz.

Or. en

Indokolás

A melléklet már létezik, a Parlament tehát megmutathatja, hogy mennyire elkötelezett az 
                                               
1 Lásd az I. mellékletet.
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átláthatóság mellett. Ennek a kötelezettségvállalásnak megfelelően a mellékletben fel kell 
tüntetni, hogy a képviselők által pénzügyi érdekeltségeikről adott szóbeli nyilatkozat 
jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, amint a plenáris ülésen elhangzottak is. Ennek bizottsági 
szinten, az előadó előterjesztésekor egyértelműnek kell lennie.

Módosítás 87
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
10 a cikk - 1 bekezdés (új)
10 a cikk - 2 bekezdés (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

10a. cikk
Megfigyelők

(1) Az Európai Unióhoz való csatlakozási 
szerződés aláírásakor az elnök az Elnökök 
Értekezletének jóváhagyásával felkérheti 
a csatlakozó ország parlamentjét, hogy az 
adott országnak járó képviselői helyekkel 
megegyező számú, a nemzeti 
parlamentben képviselői tisztet betöltő 
megfigyelőt küldjön az Európai 
Parlamentbe. 
A megfigyelők a csatlakozási szerződés 
hatálybalépéséig vesznek részt a 
Parlament munkájában, ahol a 
bizottságok és képviselőcsoportok ülésein 
fel is szólalhatnak. Szavazati joguk nincs, 
és választott tisztséget sem tölthetnek be a 
Parlamentben. Részvételük a Parlament 
munkájára jogkövetkezménnyel nem 
járhat. 
Megfigyelői tevékenységük során a 
felmerülő költségek megtérítése és a 
Parlament létesítményei által nyújtott 
szolgáltatások igénybevétele tekintetében 
ugyanabban a bánásmódban kell 
részesíteni őket, mint az európai 
parlamenti képviselőket.
(2) (*) A hetedik parlamenti ciklus végéig 
bizonyos tagállamoknak további 
képviselői helyeket biztosító 
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megállapodás1 hatálybalépéséig az (1) 
bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni 
értelemszerűen. Az érintett tagállamokat 
fel kell kérni arra, hogy azokat a 
képviselőket jelöljék megfigyelőnek, 
akiket az előző európai parlamenti 
választások során megválasztottak volna, 
ha e további helyek már rendelkezésre 
álltak volna.
____________________________

Az Európai Tanács 2008. december 11–12-i 
ülésének következtetései alapján.

Or. en

Módosítás 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

A Parlament eljárási szabályzata
10 a cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

10a. cikk (*)
A vonatkozó 2008. decemberi európai 
tanácsi nyilatkozattal összhangban a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésekor a 
2009-es európai választásokra előirányzott 
és a 2007-es kormányközi konferencia 
záróokmányához csatolt nyilatkozatokban 
meghatározott képviselői helyek közötti 
különbségből adódó 18 további képviselői 
helyet megfigyelői státuszban el lehet 
foglalni.
A megfigyelői státuszban lévő parlamenti 
képviselők az európai parlamenti 
képviselőket megillető összes kiváltságban 
részesülnek, amint az Európai Tanács 
2008. decemberi nyilatkozatával 
összhangban az elsődleges európai uniós 
jog módosul.
A megfigyelői státuszban lévő parlamenti 
képviselőket saját választási törvényeikkel 
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összhangban a tagállamok jelölik ki a 
Lisszaboni Szerződésnek az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő 30 naptári napon belül.

Or. es

Módosítás 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

A Parlament eljárási szabályzata
24 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(4a) Az Elnökök Értekezlete felelős az 
európai politika aktuális témáiról az 
európai civil társadalommal folytatott 
strukturált tanácskozás megszervezéséért. 
Az Elnökség a konzultáció 
végrehajtásáért felelős alelnököt nevez ki. 
Az alelnök e tevékenységéről rendszeresen 
beszámol az Elnökök Értekezletének. 

Or. fr

Módosítás 90
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
28 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Bármely képviselő jogosult kérdést 
feltenni az Elnökség, az Elnökök 
Értekezlete és a quaestorok munkájával 
kapcsolatban. Az ilyen kérdéseket az 
elnökhöz kell írásban benyújtani; a 
kérdéseket a benyújtástól számított 
harminc napon belül a Parlamenti 
Közlönyben a válaszokkal együtt 
közzéteszik.

(2) Bármely képviselő jogosult kérdést 
feltenni az Elnökség, az Elnökök 
Értekezlete és a quaestorok munkájával 
kapcsolatban. Az ilyen kérdéseket az 
elnökhöz kell írásban benyújtani, és arról a 
képviselőket tájékoztatni kell; a kérdéseket 
a benyújtástól számított harminc napon 
belül a Parlament weboldalán a 
válaszokkal együtt közzé kell tenni.
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Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 1. 
módosítását.)

Indokolás

Ez a módosítás azt a tényt tükrözi, hogy a Parlamenti Közlöny már nem létezik.

Módosítás 91
Íñigo Méndez de Vigo

A Parlament eljárási szabályzata
30 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

30a. cikk
Közös munkacsoportok

A parlamenti képviselők közös 
munkacsoportokat hozhatnak létre, 
amelyek a parlamenti bizottságok 
tagjainak munkájára támaszkodva fontos, 
nem hivatalos szerepet tölthetnek be a 
különböző képviselőcsoportokat érintő 
kérdésekkel kapcsolatos eszmecsere, 
valamint a képviselők és a civil 
társadalom közötti kapcsolatfelvétel 
ösztönzésében.
A közös munkacsoportok nem 
végezhetnek olyan tevékenységet, amely a 
Parlament és testületei hivatalos 
tevékenységeivel összetéveszthető.  A 
közös munkacsoportok létrehozásának az 
Elnökség által elfogadott szabályai 
tiszteletben tartásával a 
képviselőcsoportok logisztikai támogatást 
nyújtva elősegítik a közös 
munkacsoportok tevékenységét.

Or. en
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Módosítás 92
Kathy Sinnott

A Parlament eljárási szabályzata
30 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

30a. cikk
Közös munkacsoportok

A parlamenti képviselők közös 
munkacsoportokat hozhatnak létre, 
amelyek a parlamenti bizottságok 
tagjainak munkájára támaszkodva fontos, 
nem hivatalos szerepet tölthetnek be a 
frakciókon átívelő kérdéseket érintő 
eszmecserék, valamint a képviselők és a 
civil társadalom közötti kapcsolatfelvétel 
ösztönzésében. 
A közös munkacsoportok nem 
végezhetnek olyan tevékenységet, amely a 
Parlament és testületei hivatalos 
tevékenységeivel összetéveszthető.  A 
közös munkacsoportok létrehozásának az 
Elnökség által elfogadott szabályai 
tiszteletben tartásával a 
képviselőcsoportok logisztikai támogatást 
nyújtva elősegítik a közös 
munkacsoportok tevékenységét.

Or. en

Módosítás 93
Richard Howitt

A Parlament eljárási szabályzata
30 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

30. cikk
Közös munkacsoportok

A parlamenti képviselők közös 
munkacsoportokat hozhatnak létre, 
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amelyek a parlamenti bizottságok 
tagjainak munkájára támaszkodva fontos, 
nem hivatalos szerepet tölthetnek be a 
frakciókon átívelő kérdéseket érintő 
eszmecserék, valamint a képviselők és a 
civil társadalom közötti kapcsolatfelvétel 
ösztönzésében. 
A közös munkacsoportok nem 
végezhetnek olyan tevékenységet, amely a 
Parlament és testületei hivatalos 
tevékenységeivel összetéveszthető.  A 
közös munkacsoportok létrehozásának az 
Elnökség által elfogadott szabályai 
tiszteletben tartásával a 
képviselőcsoportok logisztikai támogatást 
nyújtva elősegítik a közös 
munkacsoportok tevékenységét.

Or. en

Indokolás

A módosítás felhívja a figyelmet a közös munkacsoportok fontosságára a pártok, a 
bizottságok és a civil társadalom közötti, bizonyos kérdéseket érintő együttműködés 
tekintetében, és körvonalazza, hogy az Elnökség által elfogadott szabályokkal összhangban 
hogyan lehet támogatni a közös munkacsoportok tevékenységét.

Módosítás 94
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
34 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

Az alapvető jogok, a szubszidiaritás és az 
arányosság elve, a jogállamiság és a 

pénzügyi vonatkozások vizsgálata

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
tiszteletben tartása

Jogalkotási javaslat vizsgálata során a 
Parlament különös figyelmet fordít az 
alapvető jogok tiszteletben tartására, 
különös tekintettel arra, hogy a 
jogalkotási eljárás összhangban legyen az 
Európai Unió alapjogi chartájával, a 
szubszidiaritás és az arányosság elvével és 

(1) A Parlament minden tevékenysége 
során teljes mértékben tiszteletben tartja 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
megállapított alapvető jogokat.
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a jogállamisággal. Továbbá, ha egy 
javaslatnak pénzügyi vonatkozásai 
vannak, a Parlament megállapítja, hogy a 
megfelelő anyagi források rendelkezésre 
állnak-e.

A Parlament teljes mértékben tiszteletben 
tartja továbbá az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében, valamint 6. 
cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt 
jogokat és elveket.
(2) Amennyiben az illetékes bizottság, egy 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő azon a véleményen van, hogy 
egy jogi aktusra irányuló javaslat, vagy 
annak részei nem felelnek meg az 
Európai Unió Alapjogi Chartájában 
foglalt jogoknak, kérésükre az ügyet az 
Alapjogi Charta értelmezése céljából az 
illetékes bizottsághoz kell utalni. E
bizottság véleményét az illetékes bizottság 
jelentéséhez mellékelni kell.
Amennyiben az illetékes bizottság úgy 
határoz, hogy az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglalt jogok sérülnek, a jogi 
aktusra irányuló javaslatot vissza kell 
utalni a beterjesztőhöz.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 2. 
módosításával. 

Indokolás

Az utolsó mondat a bizottság véleményének kíván nagyobb hangsúlyt adni.

Módosítás 95
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
36 a cikk (új) (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

36a. cikk (*)
A szubszidiaritás és az arányosság elvének 

tiszteletben tartása
(1) A jogi aktusra irányuló javaslat 
vizsgálatakor a Parlament különös 
figyelmet fordít a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének tiszteletben tartására. 
A nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló 
jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt sürgős 
esetek kivételével a Parlament nem zárja 
le az első olvasatot a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkében megállapított 
nyolchetes határidő lejárta előtt.
(2) Az illetékes bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére az (1) 
bekezdésben említett ügyekben illetékes 
bizottság úgy határozhat, hogy 
ajánlásokat tesz a jogi aktusra irányuló 
javaslathoz.
(3) Ha egy nemzeti parlament a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 3. 
cikkének és a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően 
indoklással ellátott véleményt küld az 
elnöknek, e dokumentumot az illetékes 
bizottsághoz kell utalni, és tájékoztatás 
céljából továbbítani kell a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottságnak. Ha a Parlament azután kap 
indoklással ellátott véleményt, hogy az 
illetékes bizottság elfogadta jelentését, azt 
a szavazás előtt plenárisülés-
dokumentumként ki kell osztani minden 
képviselőnek. Az illetékes bizottság elnöke 
kérheti, hogy az ügyet utalják vissza a 
bizottsághoz.
(4) Amennyiben a nemzeti parlamentek 
összes szavazatának legalább 
egyharmada, vagy az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 76. cikke 
alapján előterjesztett jogalkotási aktusok 
tervezete esetén az összes szavazat 
egynegyede indoklással ellátott vélemény 
formájában azt állapítja meg, hogy a 
jogalkotási aktus tervezete nincs 
összhangban a szubszidiaritás elvével, a 
Parlament nem határoz, amíg a javaslat 
szerzője nem fejti ki, hogyan szándékozik 
a továbbiakban eljárni.
(5) Amennyiben a rendes jogalkotási 
eljárás keretében a nemzeti parlamentek 
szavazatainak legalább az egyszerű 
többsége azt állapítja meg, hogy a 
jogalkotási aktusra irányuló javaslat 
nincs összhangban a szubszidiaritás 
elvével, a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásáért felelős bizottság a 
nemzeti parlamentek és a Bizottság 
indoklással ellátott véleményeinek 
figyelembevételével vagy azt ajánlja a 
Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás 
elvének megsértése miatt utasítsa el a 
javaslatot, vagy más olyan ajánlást tesz a 
Parlament felé, amely a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
módosítási javaslatokat tartalmaz.
Az ajánlásokat vita és szavazás céljából a 
Parlament elé kell terjeszteni. 
Amennyiben a javaslat elutasítására 
irányuló ajánlást az Európai 
Parlamentben leadott szavazatok többsége 
alapján elfogadják, az elnök bejelenti az 
eljárás lezárását. Ha a Parlament nem 
utasítja el a javaslatot, az eljárás a 
Parlament által jóváhagyott ajánlások 
figyelembevételével folytatódik.
(6) Ha a Régiók Bizottsága olyan 
véleményt terjeszt a Parlament elé, 
amelyben a szubszidiaritás elvének 
megsértése miatt ellenzi a javasolt jogi 
aktust, a véleményt az illetékes bizottság 
és az (1) bekezdésben említett ügyekért 
felelős bizottság elé kell utalni. Az utóbbi 
bizottság ajánlásokat nyújthat be, 
amelyeket szavazásra kell bocsátani az 
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első olvasat lezárása előtt.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000) 5. módosítását.)

Indokolás

A nemzeti parlamenteket érintő, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
új eljárások („sárga lapos” eljárás és „narancssárga lapos” eljárás) átültetése az eljárási 
szabályzatba. 
Mivel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 8. cikke 
szerint a Régiók Bizottsága keresetet indíthat a szubszidiaritás elvének megsértése miatt, a 
Parlamentnek különösen figyelembe kell vennie a Régiók Bizottságának a javasolt aktust a 
fenti okból kifolyólag ellenző véleményét.

Módosítás 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

A Parlament eljárási szabályzata
36 a cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

36a. cikk (*)
A szubszidiaritás és az arányosság elve 

tiszteletben tartásának vizsgálata
(1) A jogi aktusra irányuló javaslat 
vizsgálatakor a Parlament különös 
figyelmet fordít a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének tiszteletben tartására. 
A nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló 
jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt sürgős 
esetek kivételével a Parlament nem zárja 
le az első olvasatot a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkében megállapított 
nyolchetes határidő lejárta előtt.
(2) Az illetékes bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére az (1) 
bekezdésben említett ügyekben illetékes
bizottság úgy határozhat, hogy 
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ajánlásokat tesz a jogi aktusra irányuló 
javaslathoz.
(3) Ha egy nemzeti parlament a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 3. 
cikkének és a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően 
indoklással ellátott véleményt küld az 
elnöknek, e dokumentumot az illetékes 
bizottsághoz kell utalni, és tájékoztatás 
céljából továbbítani kell a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottságnak. Ha a Parlament azután kap 
indoklással ellátott véleményt, hogy az 
illetékes bizottság elfogadta jelentését, azt 
a szavazás előtt plenárisülés-
dokumentumként ki kell osztani minden 
képviselőnek. Az illetékes bizottság elnöke 
kérheti, hogy az ügyet utalják vissza a 
bizottsághoz.
(4) Amennyiben a nemzeti parlamentek 
szavazatainak legalább egyharmada vagy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 76. cikke alapján előterjesztett 
jogalkotási aktusok tervezete esetén az 
összes szavazat egynegyede indoklással 
ellátott vélemény formájában azt állapítja 
meg, hogy a jogalkotási aktus tervezete 
nincs összhangban a szubszidiaritás 
elvével, a Parlament nem határoz, amíg a 
javaslat szerzője nem fejti ki, hogyan 
szándékozik a továbbiakban eljárni.
(5) Amennyiben a rendes jogalkotási 
eljárás keretében az indoklással ellátott 
véleményeknek a nemzeti parlamentek 
részére biztosított szavazatok együttes 
összegének legalább egyharmadát 
képviselő része azt állapítja meg, hogy a 
jogalkotási aktusra irányuló javaslat 
nincs összhangban a szubszidiaritás 
elvével, a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartásáért felelős bizottság a 
nemzeti parlamentek és a Bizottság 
indoklással ellátott véleményeinek 
figyelembevételével vagy azt ajánlja a 
Parlamentnek, hogy a szubszidiaritás 
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elvének megsértése miatt utasítsa el a 
javaslatot, vagy más olyan ajánlást tesz a 
Parlament felé, amely a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos 
módosítási javaslatokat tartalmaz.
Az ajánlásokat vita és szavazás céljából a 
Parlament elé kell terjeszteni. 
Amennyiben a javaslat elutasítására 
irányuló ajánlást az Európai 
Parlamentben leadott szavazatok többsége 
alapján elfogadják, vagy a Tanács 
tagjainak 55%-át képező többség ellenzi a 
javaslatot, az elnök bejelenti, hogy az 
eljárás lezárult. Ha a Parlament nem 
utasítja el a javaslatot, az eljárás a 
Parlament által jóváhagyott ajánlások 
figyelembevételével folytatódik.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 5. 
módosításával.)

Módosítás 97
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
36 a cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

36a. cikk (*)
A szubszidiaritás és az arányosság elve 

tiszteletben tartásának vizsgálata
(1) A jogi aktusra irányuló javaslat 
vizsgálatakor a Parlament különös 
figyelmet fordít a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének tiszteletben tartására. 
A nemzeti parlamenteknek az Európai 
Unióban betöltött szerepéről szóló 
jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt sürgős 
esetek kivételével a Parlament nem zárja 
le az első olvasatot a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkében megállapított 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 16/78 AM\773817HU.doc

HU

nyolchetes határidő lejárta előtt.
(2) Az illetékes bizottság kérésére vagy 
saját kezdeményezésére az (1) 
bekezdésben említett ügyekben illetékes 
bizottság úgy határozhat, hogy 
ajánlásokat tesz a jogi aktusra irányuló 
javaslathoz.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 5. 
módosításával. 

Indokolás

A módosítás a szubszidiaritás elvének való megfelelés ellenőrzésének folyamatát fejti ki.

Módosítás 98
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
36 b cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

36b. cikk (*)
Indoklással ellátott vélemény 

(1) Ha egy nemzeti parlament a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban 
betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 3. 
cikkének és a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően 
indoklással ellátott véleményt küld az 
elnöknek, e dokumentumot az illetékes 
bizottsághoz kell utalni, és tájékoztatás 
céljából továbbítani kell a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottságnak. A bizottságok az indoklással 
ellátott véleményt a 2. jegyzőkönyv 7. 
cikkének (1) bekezdése értelmében 
figyelembe veszik. Ha a Parlament azután 
kap indoklással ellátott véleményt, hogy 
az illetékes bizottság elfogadta jelentését, 
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azt a szavazás előtt plenárisülés-
dokumentumként ki kell osztani minden 
képviselőnek. Az illetékes bizottság elnöke 
kérheti, hogy az ügyet utalják vissza a 
bizottsághoz.
(2) Amennyiben a 2. jegyzőkönyv 7. 
cikkének (2) bekezdése értelmében az 
indoklással ellátott véleményeknek a 
nemzeti parlamentek részére biztosított 
szavazatok együttes összegének legalább 
egyharmadát képviselő része, vagy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 76. cikke alapján előterjesztett 
jogalkotási aktusok tervezete esetén 
egynegyede azt állapítja meg, hogy a 
jogalkotási aktus tervezete nincs 
összhangban a szubszidiaritás elvével, a 
Parlament nem hoz határozatot, amíg a 
javaslat szerzője ki nem fejti, hogyan 
szándékozik a továbbiakban eljárni.
(3) Amennyiben a 2. jegyzőkönyv 7. 
cikkének (3) bekezdése értelmében ezek az 
indoklással ellátott vélemények a nemzeti 
parlamentek részére biztosított 
szavazatoknak legalább az egyszerű 
többségét képviselik, a szubszidiaritás 
elvének tiszteletben tartásáért felelős 
bizottság az illetékes bizottság 
véleményének meghallgatását követően 
megvizsgálja a nemzeti parlamentek és a 
Bizottság indoklással ellátott véleményét. 
Az első olvasat lezárását megelőzően a 
bizottság vagy azt javasolja a 
Parlamentnek, hogy a javaslatot a 
szubszidiaritás elvének megsértése miatt 
utasítsa el, vagy módosító javaslatot nyújt 
be a Parlamentnek, amely a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartására irányul.
Az ajánlást vita és szavazás céljából a 
Parlament elé kell terjeszteni. 
Amennyiben a javaslat elutasítására 
irányuló ajánlást az Európai 
Parlamentben leadott szavazatok többsége 
alapján elfogadják, vagy a Tanács 
tagjainak 55%-át képező többség ellenzi a 
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javaslatot, az elnök bejelenti, hogy az 
eljárás lezárult. Ha a Parlament nem 
utasítja el a javaslatot, az eljárás a 
Parlament által jóváhagyott ajánlások 
figyelembevételével folytatódik.
(4) Ha a Régiók Bizottsága olyan 
véleményt terjeszt a Parlament elé, 
amelyben a szubszidiaritás elvének 
megsértése miatt ellenzi a javasolt jogi 
aktust, a véleményt az illetékes bizottság 
és a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartásáért felelős bizottság elé kell utalni. 
Az utóbbi bizottság ajánlásokat nyújthat 
be, amelyeket szavazásra kell bocsátani az 
első olvasat lezárása előtt.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 5. 
módosításával. 

Indokolás

A szubszidiaritásra vonatkozó új rendelkezések értelmében rá ruházott kötelezettségeknek 
való megfelelés érdekében a Parlament által elfogadandó eljárások leírásának folytatása.

Módosítás 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

A Parlament eljárási szabályzata
39 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Parlament az illetékes bizottság saját 
kezdeményezésű jelentése alapján készült 
állásfoglalás elfogadásával az EK-
Szerződés 192. cikk második bekezdése 
értelmében felkérheti a Bizottságot 
megfelelő, új jogszabály elfogadására vagy 
meglévő jogszabály módosítására irányuló 
javaslatok benyújtására. Az állásfoglalást a 
parlamenti képviselők többségének 
szavazatával fogadják el. A Parlament 
egyúttal határidőt tűzhet ki az ilyen 

(1) A Parlament az illetékes bizottság saját 
kezdeményezésű jelentése alapján készült 
állásfoglalás elfogadásával az EK-
Szerződés 192. cikk második bekezdése 
értelmében felkérheti a Bizottságot 
megfelelő, új jogszabály elfogadására vagy 
meglévő jogszabály módosítására irányuló 
javaslatok benyújtására. Az állásfoglalást a 
zárószavazáson a parlamenti képviselők 
többségének szavazatával kell elfogadni. A 
Parlament egyúttal határidőt tűzhet ki az 
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természetű javaslatok benyújtására. ilyen természetű javaslatok benyújtására.

Or. en

Módosítás 100
Klaus-Heiner Lehne

A Parlament eljárási szabályzata
39 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Parlament az illetékes bizottság saját 
kezdeményezésű jelentése alapján készült 
állásfoglalás elfogadásával az EK-
Szerződés 192. cikk második bekezdése 
értelmében felkérheti a Bizottságot 
megfelelő, új jogszabály elfogadására vagy 
meglévő jogszabály módosítására irányuló 
javaslatok benyújtására. Az állásfoglalást a 
parlamenti képviselők többségének 
szavazatával fogadják el. A Parlament 
egyúttal határidőt tűzhet ki az ilyen javaslat 
benyújtására.

(1) A Parlament az illetékes bizottság saját 
kezdeményezésű jelentése alapján készült 
állásfoglalás elfogadásával az EK-
Szerződés 192. cikkének második 
bekezdése értelmében felkérheti a 
Bizottságot megfelelő, új jogszabály 
elfogadására vagy meglévő jogszabály 
módosítására irányuló javaslatok 
benyújtására. Az állásfoglalást a 
zárószavazáson a parlamenti képviselők 
többségének szavazatával kell elfogadni. A 
Parlament egyúttal határidőt tűzhet ki az 
ilyen javaslat benyújtására.

Or. de

Módosítás 101
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
41 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

Konzultáció a tagállami
kezdeményezésekről

A tagállami kezdeményezésekkel 
kapcsolatos jogalkotási eljárások

(1) Az EK-Szerződés 67. cikkének (1) 
bekezdése, illetve az EU-Szerződés 34. 
cikkének (2) bekezdése és a 42. cikke 
alapján valamely tagállam által benyújtott 
kezdeményezéssel kapcsolatban az eljárási 
szabályzat e cikke és a 34–37. cikke, a 40. 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 76. cikke alapján valamely 
tagállam által benyújtott kezdeményezéssel 
kapcsolatban az eljárási szabályzat e cikke 
és a 34–37. cikke, a 40. és az 51. cikke 
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és az 51. cikke alapján kell eljárni. alapján kell eljárni.
(2) Az illetékes bizottság felhívhatja a 
kezdeményező tagállam egy képviselőjét, 
hogy ismertesse a bizottság előtt a 
kezdeményezést. Ezt a képviselőt 
elkísérheti a Tanács elnöksége.

(2) Az illetékes bizottság felhívhatja a 
kezdeményező tagállam egy képviselőjét, 
hogy ismertesse a bizottság előtt a 
kezdeményezést. Ezt a képviselőt 
elkísérheti a Tanács elnöksége.

(3) Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, 
megkérdezi a Bizottságot, hogy készített-e 
álláspontot a kezdeményezésről; és ha 
igen, felkéri a Bizottságot álláspontjának 
ismertetésére.

(3) Mielőtt az illetékes bizottság szavaz, 
megkérdezi a Bizottságot, hogy készített-e 
álláspontot a kezdeményezésről; és ha 
igen, felkéri a Bizottságot álláspontjának 
ismertetésére.

(4) Ha egyidejűleg vagy rövid időn belül 
kettő vagy több (Bizottságtól vagy a 
tagállamoktól származó) olyan javaslatot 
nyújtanak be a Parlamenthez, amelyek 
jogalkotási célja megegyezik, a Parlament 
egy jelentésben foglalkozik velük. A 
jelentésben az illetékes bizottság jelzi, 
hogy melyik szöveghez javasol módosítást, 
az összes többi szövegre pedig a 
jogalkotási állásfoglalásban utal.

(4) Ha egyidejűleg vagy rövid időn belül 
kettő vagy több (Bizottságtól vagy a 
tagállamoktól származó) olyan javaslatot 
nyújtanak be a Parlamenthez, amelyek 
jogalkotási célja megegyezik, a Parlament 
egy jelentésben foglalkozik velük. A 
jelentésben az illetékes bizottság jelzi, 
hogy melyik szöveghez javasol módosítást, 
az összes többi szövegre pedig a 
jogalkotási állásfoglalásban utal.

(5) Az EU-Szerződés 39. cikk (1) 
bekezdésében említett időszak akkor veszi 
kezdetét, amikor a plenáris ülésen 
bejelentik, hogy a Parlament megfelelő 
indokolással ellátott kezdeményezést 
kapott a hivatalos nyelveken, amely 
indokolás igazolja, hogy a kezdeményezés 
összhangban van az EK-Szerződéshez 
mellékelt, a szubszidiaritás és az 
arányosság elvének alkalmazásáról szóló 
jegyzőkönyvvel.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 6. és 12. 
módosítását.)

Módosítás 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
45 cikk – 2 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(2) A saját kezdeményezésű jelentésekben 
foglalt állásfoglalási indítványokat a 
Parlament a 131a. cikk szerinti rövid 
ismertetési eljárásban vitatja meg. Az ilyen 
állásfoglalási indítványokhoz nem
fogadhatók el módosítások a plenáris 
ülésen történő megvitatás alkalmából,
kivéve, ha azokat az előadó új információ 
figyelembevétele céljából terjesztette elő; 
ugyanakkor alternatív állásfoglalási 
indítványokat elő lehet terjeszteni a 151. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően. Ez a 
bekezdés nem alkalmazható, ha a jelentés 
tárgya alkalmas kiemelt plenáris vitára, ha 
a jelentést a 38a. vagy a 39. cikkben 
említett kezdeményezési jog alapján 
készítették, vagy ha a jelentés az Elnökök 
Értekezlete által megállapított kritériumok 
szerint stratégiai jelentésnek tekinthető.

(2) A saját kezdeményezésű jelentésekben 
foglalt állásfoglalási indítványokat a 
Parlament a 131a. cikk szerinti rövid 
ismertetési eljárásban vitatja meg. Az ilyen 
állásfoglalási indítványokhoz csak akkor
fogadhatók el módosítások a plenáris 
ülésen történő megvitatás alkalmából, ha 
azokat az előadó új információ 
figyelembevétele céljából terjesztette elő, 
vagy azokat legalább két képviselőcsoport, 
illetve legalább a parlamenti képviselők 
egytizede terjeszti elő. A módosításokat be 
nem terjesztő képviselőcsoportok alternatív 
állásfoglalási indítványokat terjeszthetnek 
be a 151. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően. Ez a bekezdés nem 
alkalmazható, ha a jelentés tárgya alkalmas 
kiemelt plenáris vitára, ha a jelentést a 38a. 
vagy a 39. cikkben említett 
kezdeményezési jog alapján készítették, 
vagy ha a jelentés az Elnökök Értekezlete 
által megállapított kritériumok szerint 
stratégiai jelentésnek tekinthető.

Or. en

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy a saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó módosítások 
plenáris ülésen való benyújtásának általános eltörlése nem vezet kielégítő eredményre, 
különösen a bonyolult, kevés figyelmet kapó tárgykörök esetén. Sok képviselő panaszkodott a 
45. cikk (2) bekezdésének gyakorlati alkalmazása miatt. A módosítás értelmében két vagy több 
képviselőcsoport, illetve a képviselők 10%-a beterjeszthetne módosításokat. A módosításokhoz 
nem csatlakozó képviselőcsoportok továbbra is benyújthatnának alternatív állásfoglalásra 
irányuló indítványt.

A 151. cikk (4) bekezdésére vonatkozó ALDE-módosítás kapcsolódik e módosításhoz.
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Módosítás 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

A Parlament eljárási szabályzata
45 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) A saját kezdeményezésű jelentésekben 
foglalt állásfoglalási indítványokat a 
Parlament a 131a. cikk szerinti rövid 
ismertetési eljárásban vitatja meg. Az ilyen 
állásfoglalási indítványokhoz nem 
fogadhatók el módosítások a plenáris 
ülésen történő megvitatás alkalmából, 
kivéve, ha azokat az előadó új információ 
figyelembevétele céljából terjesztette elő; 
ugyanakkor alternatív állásfoglalási 
indítványokat elő lehet terjeszteni a 151. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően. Ez a 
bekezdés nem alkalmazható, ha a jelentés 
tárgya alkalmas kiemelt plenáris vitára, ha 
a jelentést a 38a. vagy a 39. cikkben 
említett kezdeményezési jog alapján 
készítették, vagy ha a jelentés az Elnökök 
Értekezlete által megállapított kritériumok 
szerint stratégiai jelentésnek tekinthető.

(2) A saját kezdeményezésű jelentésekben 
foglalt állásfoglalási indítványokat a 
Parlament a 131a. cikk szerinti rövid 
ismertetési eljárásban vitatja meg. Ez a 
bekezdés nem alkalmazható, ha a jelentés 
tárgya alkalmas kiemelt plenáris vitára, ha 
a jelentést a 38a. vagy a 39. cikkben 
említett kezdeményezési jog alapján 
készítették, vagy ha a jelentés az Elnökök 
Értekezlete által megállapított kritériumok 
szerint stratégiai jelentésnek tekinthető.

Or. en

Indokolás

A módosítások benyújtására vonatkozó tilalom és a részenkénti/külön szavazás több 
problémát okozott, mint amennyit megoldott. Hacsak egy jelentés nem stratégiai jelentőségű, 
nincs szükség teljes vitára, egy rövid felszólalás keretében elegendő ismertetni azt.

Módosítás 104
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
47 cikk – 3 francia bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

– az érintett bizottsági elnökök, előadók és 
a vélemények előadói közösen törekszenek

– az érintett bizottsági elnökök, előadók és 
a vélemények előadói közösen azonosítják
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a szöveg azon területeinek azonosítására, 
amelyek kizárólagos vagy közös 
hatáskörükbe tartoznak, és megállapodnak 
az együttműködés pontos módjáról; 

a szöveg azon területeit, amelyek 
kizárólagos vagy közös hatáskörükbe 
tartoznak, és megállapodnak az 
együttműködés pontos módjáról; a 
hatáskörök meghatározása kapcsán 
felmerülő vitás kérdések esetén az érintett 
bizottságok bármelyikének kérésére az 
ügyet az Elnökök Értekezlete elé kell 
terjeszteni, amely határoz a hatáskörök 
kérdésében, illetve dönthet úgy is, hogy a 
47a. cikkben említett, közös bizottsági 
ülésekkel lefolytatott eljárást kell 
alkalmazni; a 179. cikk (2) bekezdés 
második és harmadik mondata 
értelemszerűen alkalmazandó;

Or. en

Módosítás 105
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
47 cikk – 4 francia bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

– az illetékes bizottság szavazás nélkül 
fogad el módosításokat a társbizottságtól, 
ha azok olyan ügyekre vonatkoznak,
amelyeket a VI. melléklet alapján az 
illetékes bizottság elnöke – a társbizottság
elnökével való konzultációt követően – a 
társbizottság kizárólagos hatáskörébe
tartozónak ítél, és amelyek nem 
mondanak ellent a jelentés többi részének.
Az illetékes bizottság elnöke figyelembe 
veszi a harmadik franciabekezdés 
értelmében létrejött megállapodásokat;

– az illetékes bizottság szavazás nélkül 
fogad el módosításokat a társbizottságtól, 
ha azok olyan ügyekre vonatkoznak,
amelyek a társbizottság kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak. Amennyiben az 
illetékes bizottság és a társbizottság közös 
hatáskörébe tartozó ügyekre irányuló 
módosításokat az illetékes bizottság 
elutasítja, a társbizottság közvetlenül 
benyújthatja azokat a Parlamentnek;

Or. en
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Módosítás 106
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
47 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

47a. cikk
Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott 

eljárás
Amennyiben a 46. cikk (1) bekezdésében 
és a 47. cikkben említett feltételek 
teljesülnek, kiemelkedő fontosságú ügyek 
esetén az Elnökök Értekezlete dönthet 
úgy, hogy közös bizottsági ülésekkel 
lefolytatott eljárást és együttes szavazást 
kell alkalmazni. Ebben az esetben az 
illetékes előadók közös jelentéstervezetet 
készítenek, amelyet az illetékes bizottságok 
elnökeinek közös elnökletével tartott közös 
bizottsági üléseken vizsgálnak és 
szavaznak meg. Az érintett bizottságok 
bizottságközi munkacsoportokat 
állíthatnak fel a közös bizottsági ülések és 
a szavazás előkészítése céljából.

Or. en

Módosítás 107
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
51 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A javaslat Parlament által jóváhagyott 
szövegét és a kapcsolódó állásfoglalást az 
elnök a Parlament véleményeként 
továbbítja a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 

(3) A javaslat Parlament által jóváhagyott 
szövegét és a kapcsolódó állásfoglalást az 
elnök a Parlament álláspontjaként 
továbbítja a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

(Az egész szöveget érintő módosítás: a 
rendes jogalkotási eljárásra vonatkozó 
valamennyi rendelkezésben a „Parlament 
véleménye” kifejezést a „Parlament 
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álláspontja” kifejezés váltja fel az eljárási 
szabályzat teljes szövegében.)

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000) 8. módosítását.)

Indokolás

A Parlament első olvasatban már nem „véleményt”, hanem „álláspontot” fogad el.

Módosítás 108
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
52 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a Bizottság javaslata nem szerzi 
meg a leadott szavazatok többségét, az 
elnök a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről 
történő parlamenti szavazást megelőzően a 
javaslat visszavonására kéri fel a 
Bizottságot.

(1) Ha a Bizottság javaslata nem szerzi 
meg a leadott szavazatok többségét, vagy 
ha az elutasítására irányuló indítványt 
fogadnak el, amelyet az illetékes bizottság, 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő nyújt be, az elnök a jogalkotási
állásfoglalás-tervezetről történő parlamenti 
szavazást megelőzően a javaslat 
visszavonására kéri fel a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

 Mostanáig a szabályzat nem enged meg a Bizottság javaslatának elutasítására irányuló 
indítványt első olvasatban, bár bizonyos helyzetekben erre szükség van. A 61. cikkben kért 
eljárással megegyező eljárást kell alkalmazni a tanácsi közös álláspont elutasításához.

Módosítás 109
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
52 cikk – 1 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a Bizottság javaslata nem szerzi 
meg a leadott szavazatok többségét, az 
elnök a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről 
történő parlamenti szavazást megelőzően a 
javaslat visszavonására kéri fel a 
Bizottságot.

(1) Ha a Bizottság javaslata nem szerzi 
meg a leadott szavazatok többségét, vagy 
ha az elutasítására irányuló indítványt 
fogadnak el, amelyet az illetékes bizottság 
vagy legalább negyven képviselő nyújt be, 
az elnök a jogalkotási állásfoglalás-
tervezetről történő parlamenti szavazást 
megelőzően a javaslat visszavonására kéri 
fel a Bizottságot.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 9. 
módosítását.)

Indokolás

Mostanáig a szabályzat nem enged meg a Bizottság javaslatának elutasítására irányuló 
indítványt első olvasatban, bár bizonyos helyzetekben erre szükség van.

Módosítás 110
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
53 a cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

53a. cikk (*)
Tagállamok egy csoportja által benyújtott, 

jogi aktusokra irányuló javaslatok
Ha a jogi aktust tagállamok egy csoportja 
javasolja, ezen államok képviselőit meg 
lehet hívni a szakbizottsági szinten zajló 
megbeszéléseken és a plenáris ülésen való 
részvételre. Az 52. és 53. cikk 
értelemszerűen alkalmazandó.

Or. en
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Indokolás

(Ez a módosítás módosítja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 12. 
módosítását.) A második mondat elején az „adott esetben” kifejezést el kell hagyni, mert 
felesleges.

Módosítás 111
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
65 a cikk (új) (A 6. fejezetbe (A jogalkotási eljárás lezárása) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

65a. cikk
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási 

eljárások során
(1) A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése 
céljából folytatott tárgyalásokat az 
együttdöntési eljárások keretében 
folytatott tárgyalásokra vonatkozó 
magatartási kódex1 figyelembevételével 
kell lefolytatni. A bizottság a tagjaiból álló 
küldöttséget e tárgyalások megkezdésére 
felhatalmazó határozatában különösen 
rendelkezhet a tárgyalások lefolytatásával 
kapcsolatos megbízatásról, 
iránymutatásokról vagy elsőbbségi 
szempontokról.
Amennyiben e tárgyalások az illetékes 
bizottság jelentésének elfogadása után 
zárulnak le, e bizottság a Tanáccsal való 
megállapodásra törekvő módosításokat 
terjeszthet elő.
(2) Amennyiben a 47a. cikk 
alkalmazandó, a tárgyalások 
megkezdéséről, a megbízatásról és a 
küldöttség összetételéről közös bizottsági 
ülésen döntenek.
____________________________

Lásd a XVIe. mellékletet.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 28/78 AM\773817HU.doc

HU

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000) 22. módosítását.)

Indokolás

A módosítás hivatalossá teszi az első és második olvasatban kötött megállapodások 
gyakorlatát. Lásd a 182a. cikkel (új) és a 204. cikk ca) pontjával (új) kapcsolatos 
módosításokat is.

Módosítás 112
Philip Bushill-Matthews

A Parlament eljárási szabályzata
65 a cikk (új) (A 6. fejezetbe (A jogalkotási eljárás lezárása) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

65a. cikk
Intézményközi tárgyalások a jogalkotási 

eljárások során

A más intézményekkel a jogalkotási 
eljárás során megállapodás elérése 
céljából folytatott tárgyalásokat az 
együttdöntési eljárások keretében 
folytatott tárgyalásokra vonatkozó 
magatartási kódex1 figyelembevételével 
kell lefolytatni. 
Nem lehet automatikusan feltételezni, 
hogy a bizottsági küldöttség tárgyalásokba 
fog bocsátkozni más intézményekkel. 
Ehelyett a bizottságban az általános 
egyetértést tükröző és az előadó 
véleményét figyelembe vevő határozatot 
kell hozni. Szükség esetén a bizottság 
arról is szavaz, hogy tárgyalásokba 
bocsátkozzon-e, vagy azonnal a plenáris 
ülés elé terjessze a kérdést.
A bizottság a tagjaiból álló, a 42. cikk (2) 
bekezdése értelmében az előadó által 
vezetett küldöttséget e tárgyalások 
megkezdésére felhatalmazó határozatában 
különösen rendelkezhet a tárgyalások 
lefolytatásával kapcsolatos megbízatásról, 
iránymutatásokról vagy elsőbbségi 
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szempontokról.
Amennyiben e tárgyalások az illetékes 
bizottság jelentésének elfogadása után 
zárulnak le, e bizottság a Tanáccsal való 
megállapodásra törekvő módosításokat 
terjeszthet elő.
____________________________

Lásd a XVIe. mellékletet.

Or. en

Módosítás 113
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
66 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha az EK-Szerződés 251. cikkének (2) 
bekezdése alapján a Tanács értesíti a 
Parlamentet módosításai jóváhagyásáról, a 
Bizottság javaslatát azonban 
továbbiakban nem módosítja, vagy ha e 
két intézmény egyike sem módosította a 
Bizottság javaslatát, az elnök a plenáris 
ülésen bejelenti a javaslat végleges
elfogadását.

Ha az EK-Szerződés 251. cikkének (2) 
bekezdése alapján a Tanács értesíti a 
Parlamentet álláspontja jóváhagyásáról, az 
elnök, a 172a. cikk szerinti véglegesítés 
függvényében, a plenáris ülésen bejelenti a 
javaslatnak a Parlament álláspontját 
tükröző megfogalmazásban történő
elfogadását.

(2) E bejelentés megtétele előtt az elnök 
megbizonyosodik arról, hogy a Tanácsnak 
a javaslatot érintő bármely technikai 
jellegű kiigazítása nem érinti-e a javaslat 
érdemi részét. Kétség esetén az elnök 
konzultál az illetékes bizottsággal. Ha 
bármely változtatást érdeminek 
tekintenek, az elnök tájékoztatja a 
Tanácsot, hogy a Parlament az 57. 
cikkben megállapított feltételek 
teljesülését követően második olvasatot 
tart.
(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentés 
megtételét követően a 68. cikknek 
megfelelően az elnök a Tanács elnökével 
együtt aláírja a javasolt jogszabályt, és 
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intézkedik az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetésről.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 23. 
módosítását.)

Indokolás

Az új 172a. cikk szerinti új eljárást figyelembe vevő módosítás.

Módosítás 114
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
68 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

Az elfogadott jogszabályok aláírása A jogalkotási aktusok szövegezésére 
vonatkozó követelmények

Or. en

Indokolás

Érdemes különválasztani a jogalkotási szövegek szerkesztésére vonatkozó követelményeket 
egy cikkbe, míg a jogalkotási aktusok aláírására és közzétételére vonatkozókat egy másik 
cikkbe (lásd az új 68a. cikket).

Módosítás 115
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
68 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Parlament és a Tanács által közösen 
elfogadott jogszabályok szövegét az elnök 
és a főtitkár írja alá, miután 
megvizsgálták, hogy valamennyi eljárás 

törölve
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megfelelően lezárult-e.

Or. en

Indokolás

Lásd a 68. cikkre (cím) vonatkozó indokolást.

Módosítás 116
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
68 cikk – 7 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(7) A fent említett jogszabályokat a 
Parlament és a Tanács főtitkárai az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik 
közzé.

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 68. cikkre (cím) vonatkozó indokolást.

Módosítás 117
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
68 a cikk (új) (A 6. fejezetbe (A jogalkotási eljárás lezárása) a 68. cikk után illesztendő 
be)

Hatályos szöveg Módosítás

68a. cikk
Az elfogadott jogszabályok aláírása

Az elfogadott szövegek a 172a. cikkel 
összhangban történő véglegesítését és 
valamennyi eljárás megfelelő lezárását 
követően az EK-Szerződés 251. cikkében 
említett eljárással összhangban az 
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elfogadott szövegeket az elnök és a 
főtitkár írja alá, és azokat a Parlament és 
a Tanács főtitkárai az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A Parlament által elfogadott összes szövegre vonatkozó általános 172a. cikkel (új) szemben a 
módosítás külön szabályt vezet be az együttdöntési eljárás keretében elfogadott szövegek 
aláírását és közzétételét illetően.

Módosítás 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

A Parlament eljárási szabályzata
A 6 a fejezet címe (új) (*) (a 68. cikk után és a 7. fejezet elé illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

6a. FEJEZET (*)
INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK

Or. en

Módosítás 119
Johannes Voggenhuber

A Parlament eljárási szabályzata
68 a cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68a. cikk (*)
A Szerződés rendes felülvizsgálata

(1) A 38a. és a 45. cikkel összhangban az 
illetékes bizottság jelentést terjeszthet a 
Parlament elé, amelyben a Szerződések 
módosítását javasolhatja a Tanácsnak. 
(2) Ha az Európai Tanács konvent 
összehívásáról határoz, az Európai 
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Parlament abban részt vevő képviselőit a 
Parlament plenáris ülése az egyes 
képviselőcsoportok javaslata alapján 
nevezi ki.
A Parlament küldöttsége megválasztja 
vezetőjét, valamint jelöltjeit a konvent 
által felállított bármely irányító 
csoportban vagy elnökségben betöltendő 
tisztségre.
(3) Ha az Európai Tanács a Parlament 
egyetértését kéri a Szerződések 
módosítására vonatkozó javaslatok 
megvizsgálása céljából felállítandó 
konvent összehívásának mellőzéséről 
szóló döntéshez, az ügyet a 75. cikkel 
összhangban az illetékes bizottsághoz kell 
utalni.
Amennyiben a tagállamok kormányának 
képviselői konferenciája az Európai 
Tanács javaslatát bármilyen módon –
hatályában vagy érdemében – módosítja, 
a Parlament megvizsgálja, hogy egyetért-e 
a módosítással, és ellenkező esetben 
visszavonja egyetértését. 

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
26. módosításával. 

Módosítás 120
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
68 a cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68a. cikk (*)
A Szerződés rendes felülvizsgálata

(1) A 38a. és a 45. cikkel összhangban az 
illetékes bizottság jelentést terjeszthet a 
Parlament elé, amelyben a Szerződések 
módosítását javasolhatja a Tanácsnak.
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(2) Ha az Európai Tanács konvent 
összehívásáról határoz, az Európai 
Parlament abban részt vevő képviselőit a 
Parlament az Elnökök Értekezlete 
javaslatára nevezi ki.
A javaslat kiterjed a parlamenti küldöttség 
vezetőjének kinevezésére, és a konvent 
által felállított bármely irányító 
csoportban vagy elnökségben betöltendő 
tisztségekre való jelölésre.
(3) Ha az Európai Tanács a Parlament 
egyetértését kéri a Szerződések 
módosítására vonatkozó javaslatok 
megvizsgálása céljából felállítandó 
konvent összehívásának mellőzéséről 
szóló döntéshez, az ügyet a 75. cikkel 
összhangban az illetékes bizottsághoz kell 
utalni.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
26. módosításával. 

Indokolás

Nem mindig az a leghatékonyabb, ha a parlamenti küldöttséget a konvent irányító 
csoportjának vagy elnökségének tagja vezeti.

Módosítás 121
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
68 a cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68a. cikk (*)
A Szerződés rendes felülvizsgálata

(1) A 38a. és a 45. cikkel összhangban az 
illetékes bizottság jelentést terjeszthet a 
Parlament elé, amelyben a Szerződések 
módosítását javasolhatja a Tanácsnak.
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(2) Ha az Európai Tanács konvent 
összehívásáról határoz, az Európai 
Parlament abban részt vevő képviselőit a 
Parlament az Elnökök Értekezlete 
javaslatára nevezi ki.
A javaslatnak ki kell terjednie a 
parlamenti küldöttség vezetőjének 
kinevezésére.
(3) Ha az Európai Tanács a Parlament 
egyetértését kéri a Szerződések 
módosítására vonatkozó javaslatok 
megvizsgálása céljából felállítandó 
konvent összehívásának mellőzéséről 
szóló döntéshez, az ügyet a 75. cikkel 
összhangban az illetékes bizottsághoz kell 
utalni.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
26. módosításával. 

Indokolás

Az „aki egyben a Parlament jelöltje is lesz a konvent által felállított bármely irányító 
csoportban vagy elnökségben betöltendő tisztségre” mondatot a (2) bekezdésben törölni kell, 
mert túlzottan leszűkíti a szabályt.

Módosítás 122
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
68 c cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68c. cikk (*)
Csatlakozási szerződések

(1) Bármely európai államnak az Európai 
Unióba történő felvételre irányuló 
kérelmét az illetékes bizottsághoz kell 
utalni megtárgyalásra.
(2) A Parlament az illetékes bizottság, egy 
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képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő javaslata alapján határozhat 
úgy, hogy a felvételt kérő állammal 
folytatandó tárgyalások megkezdése előtt 
felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
vitában vegyenek részt.
(3) A tárgyalások folyamán a Bizottság és 
a Tanács rendszeresen és teljes körűen –
adott esetben bizalmas formában –
tájékoztatja az illetékes bizottságot a 
tárgyalások folyamatáról.
(4) A Parlament az illetékes bizottság 
jelentése alapján a tárgyalások bármely 
szakaszában ajánlásokat fogadhat el, és 
kérheti ezek figyelembevételét az Európai 
Unióba történő felvételt kérő állam 
csatlakozási szerződésének megkötése 
előtt.
(5) A tárgyalások befejezés után, de még a 
megállapodás aláírása előtt, a 
megállapodástervezetet a 75. cikkel 
összhangban be kell nyújtani a 
Parlamenthez hozzájárulás céljából.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezetben (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) szereplő 28. módosítás és a jelenlegi 82. cikk szövegét, amely törlésre kerül, ha 

e módosítást elfogadják.)

Módosítás 123
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
68 d cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68d. cikk (*)
Kilépés az Unióból

Ha egy tagállam az Európai Unióról szóló 
szerződés 50. cikke szerint ki kíván lépni 
az Unióból, az ügyet a Parlament illetékes 
bizottságához kell utalni. A 68c. cikket 
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értelemszerűen kell alkalmazni. A 
Parlament a kilépésre vonatkozó 
megállapodással való egyetértésről a 
leadott szavazatok többségével határoz.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
75700) 29. módosítását.)

Indokolás

Az Unióból való kilépésre vonatkozó új lehetőségről rendelkezik.

Módosítás 124
Marco Cappato

A Parlament eljárási szabályzata
68 e cikk (új) (*) (a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

68e. cikk (*)
Az alapelvek valamely tagállam általi 

megsértése
(1) A Parlament az illetékes bizottság 38a. 
és 45. cikknek megfelelően elkészített 
különjelentése alapján:
a) szavazhat a Tanácsot az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) 
bekezdése szerinti intézkedésre felhívó, 
indokolással ellátott javaslatról;
b) szavazhat a Bizottságot vagy a 
tagállamot az Európai Unióról szóló 
szerződés 7. cikkének (2) bekezdése 
szerinti javaslat benyújtására felhívó 
javaslatról;
c) szavazhat a Tanácsot az Európai 
Unióról szóló szerződés 7. cikkének (3) 
bekezdése szerinti, vagy – azt követően –
az Európai Unióról szóló szerződés 7. 
cikkének (4) bekezdése szerinti 
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intézkedésre felhívó javaslatról.
(2) A Tanács – az Európai Unióról szóló 
szerződés 7. cikkének (1) és (2) bekezdése 
alapján benyújtott – javaslatának 
jóváhagyására irányuló bármely kérelmet 
az érintett tagállam által benyújtott 
észrevételekkel együtt a Parlamentben be 
kell jelenteni és a 75. cikkben foglaltak 
szerint az illetékes bizottsághoz kell utalni. 
A sürgős és indokolt eseteket kivéve a 
Parlament az illetékes bizottság javaslata 
alapján hozza meg határozatát.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti 
határozatokhoz a parlamenti képviselők 
abszolút többségének szavazata szükséges.
(4) Ha az Elnökök Értekezlete 
engedélyezi, az illetékes bizottság ehhez 
kapcsolódó állásfoglalásra irányuló 
indítványt nyújthat be. Ez az 
állásfoglalásra irányuló indítvány a 
Parlament véleményét tükrözi a tagállam 
által elkövetett súlyos jogsértésről, a 
megfelelő szankciókról és e szankciók 
megváltoztatásáról, illetve 
visszavonásáról.
(5) Az illetékes bizottság biztosítja, hogy a 
Parlament teljes körű tájékoztatást 
kapjon, és szükség esetén a (3) bekezdés 
alapján adott hozzájárulásához 
kapcsolódó nyomon követési intézkedésről 
kikérjék véleményét. A Tanácsot fel kell 
kérni, hogy nyújtson megfelelő 
tájékoztatást a fejleményekről. Az illetékes 
bizottságnak az Elnökök Értekezlete 
engedélyével készített javaslata alapján a 
Parlament a Tanácsnak szóló ajánlásokat 
fogadhat el.

Or. it
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Módosítás 125
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
76. cikk (*) (68g. cikként a 6a. fejezetbe (új) illesztendő be)

Hatályos szöveg Módosítás

76. cikk 68g. cikk (*)
Parlamenti eljárások A tagállamok közötti megerősített 

együttműködés
(1) A tagállamok közötti megerősített 
együttműködés és az EU-Szerződés 40a. 
cikkének (2) bekezdése szerint a 
Parlamenttel történő konzultáció
bevezetésére irányuló tagállami
kérelmeket vagy bizottsági javaslatokat az 
elnök az illetékes bizottsághoz utalja 
megfontolásra. Az eljárási szabályzat 35., 
36., 37., 40., 49-56. és a 75. cikke 
megfelelően alkalmazandó.

(1) A tagállamok közötti megerősített 
együttműködés bevezetésére irányuló 
kérelmeket az Európai Unióról szóló 
szerződés 20. cikke szerint az elnök az 
illetékes bizottsághoz utalja megfontolásra. 
Az eljárási szabályzat 35., 36., 37., 40., 49–
55. és a 75. cikke megfelelően 
alkalmazandó.

(2) Az illetékes bizottság megvizsgálja az 
EK-Szerződés 11. cikkének és az EU-
Szerződés 27a., 27b., 40., 43., 44. és 44a.
cikkének betartását.

(2) Az illetékes bizottság megvizsgálja az 
Európai Unióról szóló szerződés 20.
cikkének és az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 326–334. cikkének 
betartását.

(3) A megerősített együttműködés 
keretében javasolt további jogszabályokat 
az együttműködés létrejöttét követően a 
Parlament ugyanolyan eljárások szerint 
kezeli, mint amelyekre nem a megerősített 
együttműködés alkalmazandó.

(3) A megerősített együttműködés 
keretében javasolt további jogszabályokat 
az együttműködés létrejöttét követően a 
Parlament ugyanolyan eljárások szerint 
kezeli, mint amelyekre nem a megerősített 
együttműködés alkalmazandó. A 40. cikk 
alkalmazandó.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezetben (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) szereplő 44. módosítás és a jelenlegi 76. cikk szövegét, amely törlésre kerül, ha 

e módosítást elfogadják.)
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Módosítás 126
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
69 b cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

69b. cikk (*)
Munkadokumentumok

(1) A következő dokumentumokat minden 
képviselő rendelkezésére kell bocsátani:
a) a költségvetési tervezetről a Tanácsban 
folytatott tárgyalások összefoglalója;
b) a Tanács álláspontja az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 314. 
cikkének (3) bekezdése értelmében 
elkészített költségvetési tervezetről;
c) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 315. cikke szerinti ideiglenes 
tizenkettedekről szóló határozattervezetek.
(2) E dokumentumokat az illetékes 
bizottsághoz kell utalni. Az érintett 
bizottságok véleményt nyilváníthatnak. 
(3) Ha más bizottság véleményt kíván 
nyilvánítani, az elnök e véleményeknek az 
illetékes bizottsággal történő közlésére 
határidőt állapít meg.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezetben (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000) szereplő 34. módosítás és a IV. melléklet jelenlegi 1. cikkének szövegét, amely 

törlésre kerül, ha e módosítást elfogadják.)

Módosítás 127
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
69 d cikk (új) (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

69d. cikk (*)
Háromoldalú pénzügyi megbeszélések

A Parlament elnöke az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 324. cikke 
szerinti feladatait átruházhatja egy 
költségvetési ügyekben tapasztalt 
alelnökre vagy a költségvetési ügyekért 
felelős bizottság elnökére.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 36. 
módosítását.)

Indokolás

Az új költségvetési eljárás szükségessé teszi a három intézmény elnökeinek rendszeres 
találkozását.

Módosítás 128
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
69 e cikk (új) (*)

Hatályos szöveg Módosítás

69e. cikk (*)
Költségvetési egyeztetés

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 314. cikkének (4) és (5) 
bekezdése értelmében az elnök hívja össze 
az egyeztetőbizottságot.
(2) A küldöttség tagjait a 
képviselőcsoportok jelölik ki minden 
évben a Tanács álláspontjáról tartott 
parlamenti szavazás előtt, lehetőleg a 
költségvetési ügyekért felelős bizottság és 
a többi érintett bizottság tagjai közül. A 
küldöttséget a Parlament elnöke vezeti. Az 
elnök ezt a feladatot átruházhatja egy 
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költségvetési ügyekben tapasztalt 
alelnökre vagy a költségvetési ügyekért 
felelős bizottság elnökére.
(3) A 64. cikk (2), (4), (5), (7) és (8) 
bekezdése alkalmazandó.
(4) Ha a Parlament és a Tanács 
álláspontjai alapján az egyeztetőbizottság 
közös szövegtervezetben állapodik meg, az 
ügyet a Parlament e megállapodás 
időpontjától számított tizennégy napon 
belül tartandó egyik ülésének 
napirendjére kell tűzni. A 65. cikk (2) és 
(3) bekezdését kell alkalmazni.
(5) A közös szövegtervezet egésze egyetlen 
szavazás tárgya. Az illetékes bizottság 
vagy a képviselők legalább egytizede a 
közös szövegtervezet elutasítására 
irányuló indítványt terjeszthet elő, 
amelyről név szerinti szavazással kell 
szavazni.
(6) Ha a Parlament jóváhagyja a közös 
szövegtervezetet, a Tanács pedig elutasítja 
azt, az illetékes bizottság az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 314. cikke 
(7) bekezdésének d) pontja szerint 
megerősítés céljából előterjesztheti a 
Parlament által a Tanács álláspontjához 
fűzött módosítások egy részét vagy egészét.
(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett 
esetekben megengedhetők a 138. cikk (1) 
bekezdésétől való eltérések, amennyiben 
ezekre a határidők betartása érdekében 
van szükség.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000) 37. módosítását.)

Módosítás 129
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
75 cikk – 1 bekezdés (*)
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Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a javasolt jogszabályhoz a 
Parlament hozzájárulását kérik, a 
Parlament az illetékes bizottságnak a 
dokumentum jóváhagyására vagy 
elutasítására vonatkozó ajánlása alapján 
hoz határozatot.

(1) Ha a javasolt jogszabályhoz a 
Parlament egyetértését kérik, a Parlament 
az illetékes bizottságnak a dokumentum 
jóváhagyására vagy elutasítására 
vonatkozó ajánlása alapján hoz határozatot.

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az EK-Szerződés és az EU-
Szerződés alapján a jóváhagyását igénylő 
jogszabályról; módosítást nem lehet 
benyújtani. A hozzájárulás elfogadásához 
szükséges többség az EK-Szerződés vagy 
az EU-Szerződés azon cikkében megjelölt 
többség, amely a javasolt jogszabály 
jogalapját képezi.

A Parlament egyetlen szavazás keretében 
határoz az Európai Unióról szóló 
szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés alapján az 
egyetértését igénylő jogszabályról; 
módosítást nem lehet benyújtani. Az 
egyetértés elfogadásához szükséges 
többség az Európai Unióról szóló 
szerződés vagy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés azon 
cikkében megjelölt többség, amely a 
javasolt jogszabály jogalapját képezi.

Az illetékes bizottság kísérő állásfoglalás 
elkészítéséről dönthet.

Or. en

Indokolás

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000) 42. módosítását.) Az „Elnökök Értekezletének felhatalmazásával” rész törlése az 

utolsó bekezdésből.

Módosítás 130
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
75 cikk – 2 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(2) A csatlakozási szerződésekre, a 
nemzetközi megállapodásokra és a közös 
elvek egy tagállam által történő súlyos és 
tartós megsértésének megállapítására a 82., 
83., illetve a 95. cikk alkalmazandó 

(2) A csatlakozási szerződésekre, a 
nemzetközi megállapodásokra és a közös 
elvek egy tagállam által történő súlyos és 
tartós megsértésének megállapítására a 82., 
83., illetve a 95. cikk alkalmazandó 
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értelemszerűen. Az EK-Szerződés 251. 
cikkében megállapított eljárás alá tartozó 
megerősített együttműködésre a 76. cikk 
alkalmazandó.

értelemszerűen. A rendes jogalkotási
eljárás alá tartozó megerősített 
együttműködésre a 76. cikk alkalmazandó

(Az egész szöveget érintő módosítás: az 
„EK-Szerződés 251. cikkében megállapított 
eljárás” kifejezés helyébe az eljárási 
szabályzat teljes szövegében a „rendes 
jogalkotási eljárás” kifejezés lép.)

Or. en

Módosítás 131
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
75 cikk – 3 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a Parlament hozzájárulása
szükséges egy jogalkotási javaslathoz, az 
illetékes bizottság az eljárás kedvező 
eredményének elősegítése érdekében 
határozhat úgy, hogy a Bizottság 
javaslatához időközi jelentést terjeszt a 
Parlament elé a javaslat módosítására vagy 
végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt.

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 
egy jogi aktusra irányuló javaslathoz vagy 
tervezett nemzetközi szerződéshez, az 
illetékes bizottság az eljárás kedvező 
eredményének elősegítése érdekében 
határozhat úgy, hogy a jogi aktusra 
irányuló javaslathoz időközi jelentést 
terjeszt a Parlament elé a javaslat 
módosítására vagy végrehajtására 
vonatkozó ajánlásokat tartalmazó 
állásfoglalási indítvánnyal együtt.

Ha a Parlament legalább egy ajánlást 
jóváhagy, az elnök a Tanáccsal történő 
tanácskozás folytatását kéri.
Az illetékes bizottság a Parlament 
hozzájárulására vonatkozó végleges 
ajánlását a Tanáccsal való tárgyalás 
eredményének fényében teszi.

(Az egész szöveget érintő módosítás: az 52. 
és 53. cikk kivételével az eljárási 
szabályzat teljes szövegében a „Bizottság 
javaslata” és a „jogalkotási javaslat” 
kifejezések helyébe a „jogi aktusra 
irányuló javaslat” kifejezés lép.)
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Or. en

Módosítás 132
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
75 cikk – 3 bekezdés (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Ha a Parlament hozzájárulása
szükséges egy jogalkotási javaslathoz, az 
illetékes bizottság az eljárás kedvező 
eredményének elősegítése érdekében 
határozhat úgy, hogy a Bizottság 
javaslatához időközi jelentést terjeszt a 
Parlament elé a javaslat módosítására vagy 
végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt.

(3) Ha a Parlament egyetértése szükséges 
egy jogi aktusra irányuló javaslathoz vagy 
tervezett nemzetközi szerződéshez, az 
illetékes bizottság az eljárás kedvező 
eredményének elősegítése érdekében 
határozhat úgy, hogy a Bizottság 
javaslatához időközi jelentést terjeszt a 
Parlament elé a javaslat módosítására vagy 
végrehajtására vonatkozó ajánlásokat 
tartalmazó állásfoglalási indítvánnyal 
együtt.

Ha a Parlament legalább egy ajánlást 
jóváhagy, az elnök a Tanáccsal történő 
tanácskozás folytatását kéri.
Az illetékes bizottság a Parlament 
hozzájárulására vonatkozó végleges 
ajánlását a Tanáccsal való tárgyalás 
eredményének fényében teszi.

(Az egész szöveget érintő módosítás: az 52. 
és 53. cikk kivételével az eljárási 
szabályzat teljes szövegében a „Bizottság 
javaslata” és a „jogalkotási javaslat”
kifejezések helyébe a „jogi aktusra 
irányuló javaslat” vagy a „javasolt jogi 
aktus” kifejezés lép, a szövegkörnyezettől 
függően.)

Or. {EN}en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000) 43. módosítását.)
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Módosítás 133
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
83 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha nemzetközi megállapodások –
beleértve meghatározott területeket, mint 
például a pénzügyeket vagy a 
kereskedelmet érintő megállapodásokat –
megkötésére, megújítására vagy 
módosítására irányuló tárgyalásokat 
szándékoznak kezdeni, az illetékes 
bizottság biztosítja, hogy a Bizottság a 
tárgyalási felhatalmazásra vonatkozó 
ajánlásairól teljes körűen – adott esetben 
bizalmas formában – tájékoztassa a 
Parlamentet.

(1) Ha nemzetközi megállapodások –
beleértve meghatározott területeket, mint 
például a pénzügyeket vagy a 
kereskedelmet érintő megállapodásokat –
megkötésére, megújítására vagy 
módosítására irányuló tárgyalásokat 
szándékoznak kezdeni, az illetékes 
bizottság úgy dönthet, hogy jelentést készít 
vagy egyéb módon kíséri figyelemmel az 
eljárást, és erről a döntéséről tájékoztatja 
a Bizottsági Elnökök Értekezletét. Szükség 
esetén más bizottságok véleményét kérheti 
a 46. cikk (1) bekezdése értelmében. A 
179. cikk (2) bekezdése, a 47. cikk és a 
47a. cikk megfelelően alkalmazandó.
Az illetékes bizottság, és adott esetben a 
társbizottság elnökei és előadói együttesen 
megfelelő intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a Bizottság teljes 
körűen tájékoztassa a Parlamentet a 
tárgyalási felhatalmazásra vonatkozó 
ajánlásairól – adott esetben bizalmas 
formában –, valamint a (3) és (4) 
bekezdésben említett információkról.

Or. en

Módosítás 134
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
86 cikk – cím (*)

Hatályos szöveg Módosítás

A közös kül- és biztonságpolitika
különleges képviselőinek kinevezése

Különleges képviselők
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Or. en

Módosítás 135
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
86 cikk – 4 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(4a) A Tanács által bizonyos politikai 
kérdésekkel kapcsolatos megbízással 
kinevezett különleges képviselőt – saját 
vagy a Parlament kezdeményezésére –
felhívhatják az illetékes bizottság előtt 
történő nyilatkozattételre.

Or. en

(Ez a módosítás részben megismétli a jelenlegi 87. cikk (3) bekezdését, amely e módosítás 
elfogadása esetén törlésre kerül.)

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a különleges képviselők meghívását szükség esetén, és nem csak 
kinevezésük alkalmából.

Módosítás 136
Marco Cappato

A Parlament eljárási szabályzata
95 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelő 
határozatokhoz a leadott szavazatok 
kétharmada és egyben az összes képviselő
többségének szavazata szükséges.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelő 
határozatokhoz az összes képviselő
abszolút többségének szavazata szükséges.

Or. it
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Módosítás 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

A Parlament eljárási szabályzata
97 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

97a. cikk
Polgári részvétel

Az Elnökök Értekezlete által a 24. cikk 
(4a) bekezdése értelmében hozott 
határozat alapján az általános európai 
jelentőségű témákról a Parlament az 
érdekelt polgárok részvételével zajló 
nyilvános vitákat tarthat.

Or. fr

Módosítás 138
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
98 cikk (*)

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Bizottság elnökének 
jelöléséről megállapodott, az elnök felkéri 
a jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot, és 
ismertesse politikai céljait a Parlament 
előtt. A nyilatkozatot vita követi.

(1) Ha az Európai Tanács jelöltet javasol a 
Bizottság elnöki tisztjére, az elnök felkéri a 
jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot, és 
ismertesse politikai céljait a Parlament 
előtt. A nyilatkozatot vita követi.

A Tanácsot meghívják, hogy vegyen részt a 
vitában. 

Az Európai Tanácsot meghívják, hogy 
vegyen részt a vitában. 

(2) A Parlament a leadott szavazatok
többségével jóváhagyja vagy elutasítja a 
jelölést.

(2) A Parlament összes képviselője
többségével választja meg a Bizottság 
elnökét.

A szavazás titkos.
(3) Ha a jelöltet megválasztják, az elnök 
tájékoztatja erről a Tanácsot, és felkéri a 
Tanácsot, illetve a Bizottság megválasztott 
elnökét, hogy közös megegyezéssel 
tegyenek javaslatot az egyes biztosi 
tisztségekre vonatkozóan.

(3) Ha a jelöltet megválasztják, az elnök 
tájékoztatja erről a Tanácsot, és felkéri a 
Tanácsot, illetve a Bizottság megválasztott 
elnökét, hogy közös megegyezéssel 
tegyenek javaslatot az egyes biztosi 
tisztségekre vonatkozóan.
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(4) Ha a Parlament a jelölést nem hagyja 
jóvá, az elnök felkéri a Tanácsot, hogy 
állítson új jelöltet.

(4) Ha a jelölt nem kapja meg a szükséges 
többségi támogatást, a Parlament elnöke
felkéri az Európai Tanácsot, hogy egy 
hónapon belül javasoljon új jelöltet, akit 
ugyanezen eljárás szerint választanak 
meg.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 59. 
módosítását.)

Indokolás

A módosítás a Parlamentnek a Bizottság elnökének megválasztásával kapcsolatos új jogát 
rögzíti.

Módosítás 139
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
98 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Bizottság elnökének 
jelöléséről megállapodott, az elnök felkéri 
a jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot, és 
ismertesse politikai céljait a Parlament 
előtt. A nyilatkozatot vita követi.

(1) A Parlament az Európai Tanács 
javaslata alapján tikos szavazással, 
képviselői többségének szavazatával 
választja meg a Bizottság elnökét, miután 
az ismertette politikai céljait a Parlament 
előtt. Az ismertetést vita követi.

Or. el

Módosítás 140
Johannes Voggenhuber

A Parlament eljárási szabályzata
98 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Ha a Tanács a Bizottság elnökének 
jelöléséről megállapodott, az elnök felkéri 

(1) A jelölt nyilatkozata után, amelyet vita 
követ, a Parlament az Európai Tanács 
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a jelöltet, hogy tegyen nyilatkozatot, és 
ismertesse politikai céljait a Parlament 
előtt. A nyilatkozatot vita követi.

javaslata alapján, összes képviselője 
többségével választja mega Bizottság
elnökét. Ha a jelölt nem kapja meg a 
szükséges többségi támogatást, a 
Parlament elnöke felkéri az Európai 
Tanácsot, hogy egy hónapon belül 
javasoljon új jelöltet, akit ugyanezen 
eljárás szerint választanak meg.

A Tanácsot meghívják, hogy vegyen részt 
a vitában.

Or. en

Módosítás 141
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
98 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) A Parlament a leadott szavazatok 
többségével jóváhagyja vagy elutasítja a 
jelölést.

(2) Ha a jelölt nem kapja meg a szükséges 
többségi támogatást, a Parlament elnöke 
felkéri az Európai Tanácsot, hogy egy 
hónapon belül javasoljon új jelöltet, akit 
ugyanezen eljárás szerint választanak 
meg.

A szavazás titkos.

Or. el

Módosítás 142
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
103 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Tanács tagjai bármikor engedélyt 
kérhetnek az elnöktől nyilatkozattételre. A 
nyilatkozat megtételének időpontját, illetve 

(1) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Tanács tagjai bármikor engedélyt 
kérhetnek a Parlament elnökétől
nyilatkozattételre. Az Európai Tanács 
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azt, hogy ezt követően teljes vitára vagy a 
képviselők által harminc percben feltett 
rövid és lényegre törő kérdésekre kerül-e 
sor, az elnök határozza meg.

elnöke a Tanács minden ülése után 
nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat 
megtételének időpontját, illetve azt, hogy 
ezt követően teljes vitára vagy a képviselők 
által harminc percben feltett rövid és 
lényegre törő kérdésekre kerül-e sor, az 
elnök határozza meg.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja és részben megismétli a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000) 62. módosítását.)

Indokolás

A rendelkezés hozzáigazítása az Európai Tanács elnökének sajátos státuszához.

Módosítás 143
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
108 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Bármely bizottság, képviselőcsoport 
vagy legalább negyven képviselő 
kérdéseket intézhet a Tanácshoz vagy a 
Bizottsághoz, és kérheti, hogy azokat 
tűzzék a Parlament napirendjére.

(1) Bármely bizottság, állandó 
parlamentközi küldöttség, 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő kérdéseket intézhet a Tanácshoz 
vagy a Bizottsághoz, és kérheti, hogy 
azokat tűzzék a Parlament napirendjére.

Or. en

Módosítás 144
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
115 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A 132. cikk rendelkezéseivel összhangban 
a Parlament eltekinthet egy tervezett téma 

A 132. cikk rendelkezéseivel összhangban 
a Parlament eltekinthet egy tervezett téma 
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megvitatásától, és helyette felvethet a 
napirenden nem szereplő témát. A 
kiválasztott témákban az állásfoglalási 
indítványokat a napirend elfogadásának 
napja estéjéig terjesztik be. Az ilyen 
állásfoglalási indítványok előterjesztésének 
pontos határidejét az elnök szabja meg.

megvitatásától, és helyette felvethet a 
napirenden nem szereplő témát. Az 
állásfoglalási indítványokat, amelyek 
mindegyike a napirenden szereplő egy 
témával foglalkozik, az emberi jogok 
védelméért felelős bizottság terjeszti be, a 
Parlament, a bizottságok vagy a 
küldöttségek által elfogadott kapcsolódó 
álláspontok figyelembevételével. Az ilyen 
állásfoglalási indítványok előterjesztésének 
pontos határidejét az elnök szabja meg.

Or. en

Módosítás 145
Marco Cappato

A Parlament eljárási szabályzata
115 cikk – 4 bekezdés - értelmezés

Hatályos szöveg Módosítás

(4) Az e cikk értelmében tartott szavazást
az elnök és az Elnökök Értekezlete 
hatáskörén belül együttesen is meg lehet 
szervezni.

(4) Az e cikk értelmében tartott szavazást
az ülések napirendjén első pontként kell 
szerepeltetni.

Or. it

Módosítás 146
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
115 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(5) Ha ugyanazon témában kettő vagy 
annál több állásfoglalási indítványt 
terjesztenek elő, a 103. cikk (4) 
bekezdésében megállapított eljárást kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en
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Módosítás 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

A Parlament eljárási szabályzata
116 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

116 cikk törölve
Írásbeli nyilatkozatok

(1) Az Európai Unió tevékenységi körébe 
tartozó témában legfeljebb öt képviselő, 
200 szót meg nem haladó terjedelmű 
írásbeli nyilatkozatot nyújthat be. Az 
írásbeli nyilatkozatokat a hivatalos 
nyelveken kinyomtatják és kiosztják. A 
nyilatkozatokat az aláírók nevével együtt 
nyilvántartásba veszik. A nyilvántartás 
nyilvános, és az ülések idején az ülésterem 
bejárata előtt, az ülések között pedig egy 
megfelelő, a Quaestorok Kollégiuma által 
meghatározott helyen rendelkezésre áll.
Az írásbeli nyilatkozatok tartalma nem 
lépheti át egy nyilatkozat kereteit, és 
különösen nem foglalhat magában 
határozatot olyan ügyekben, amelyeknek 
elfogadására konkrét eljárásokat és 
hatásköröket állapít meg az eljárási 
szabályzat.

(2) A nyilvántartásban szereplő 
nyilatkozatot bármely képviselő aláírhatja.
(3) Ha valamely nyilatkozatot a 
parlamenti képviselők többsége aláír, az 
elnök erről tájékoztatja a Parlamentet, és 
az aláírók nevét közzéteszi a 
jegyzőkönyvben.
(4) Az ilyen nyilatkozatot az aláírók 
nevével együtt az ülés végén továbbítják a 
benne megnevezett intézményekhez. A 
nyilatkozat azon ülésnap jegyzőkönyvében 
szerepel, amelyen bejelentik. A 
jegyzőkönyvben történő közzététellel az 
eljárás lezárul.
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(5) Az a több mint három hónapja 
nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozat, 
amelyet az összes parlamenti képviselő 
legalább fele nem írt alá, tárgytalanná 
válik.

Or. en

Módosítás 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

A Parlament eljárási szabályzata
131 a cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A Parlament az előadó kérésére vagy az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 
dönthet, hogy teljes vitát nem igénylő 
jelentést az előadó röviden ismertessen a 
plenáris ülésen. Ebben az esetben a 
Bizottság részére meg kell adni a 
lehetőséget a hozzászólásra, és minden 
képviselőnek jogában áll reagálni egy 
további írásos nyilatkozattal a 142. cikk 
(7) bekezdése értelmében.

A Parlament az előadó kérésére vagy az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 
dönthet, hogy teljes vitát nem igénylő 
jelentést az előadó röviden ismertessen a 
plenáris ülésen. Ebben az esetben a 
Bizottság és képviselőcsoportonként egy 
felszólaló részére meg kell adni a 
lehetőséget a hozzászólásra.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy rövid ismertető keretében képviselőcsoportonként egy felszólaló 
hozzászóljon képviselőcsoportja bemutatott jelentéssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.

Módosítás 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
131 a cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A Parlament az előadó kérésére vagy az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 

A Parlament az előadó kérésére és az 
Elnökök Értekezlete javaslatára úgy is 
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dönthet, hogy teljes vitát nem igénylő 
jelentést az előadó röviden ismertessen a 
plenáris ülésen. Ebben az esetben a 
Bizottság részére meg kell adni a 
lehetőséget a hozzászólásra, és minden 
képviselőnek jogában áll reagálni egy 
további írásos nyilatkozattal a 142. cikk (7) 
bekezdése értelmében.

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

Indokolás

A képviselőcsoportok rövid felszólalásai átfogóbb, de mégis bizonyos keretek közé szorított
vitát tennének lehetővé, ugyanakkor nagyobb megbecsülést biztosítanának az előadónak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 150
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Beszédidő felosztása Felszólalási idő felosztása és a felszólalók 
listája

(1) Az Elnökök Értekezlete a Parlamentnek 
javasolhatja az egyes viták lefolytatására a 
beszédidő felosztását. A Parlament e 
javaslatról vita nélkül határoz.

(1) Az Elnökök Értekezlete a Parlamentnek 
javasolhatja az egyes viták lefolytatására a 
felszólalási idő felosztását. A Parlament e 
javaslatról vita nélkül határoz.

(1a) A képviselők csak akkor szólalhatnak 
fel, ha az elnök megadja a szót. A 
képviselők felszólalásukat a levezető 
elnökhöz intézik. Ha a felszólaló eltér a 
tárgytól, az elnök rendreutasítja.
(1b) Egy adott vita első részéhez az elnök 
jegyzéket készíthet a felszólalókról, amely 
minden egyes hozzászólni kívánó 
képviselőcsoportból azok létszáma szerinti 
sorrendben egy vagy több felszólalót és 
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egy független képviselőt tartalmaz.
(2) A beszédidőt az alábbi feltételek szerint 
osztják fel:

(2) A felszólalási időt a vita e részében az 
alábbi feltételek szerint kell felosztani:

a) a beszédidő első részét a 
képviselőcsoportok között egyenlő 
arányban osztják fel;

a) a felszólalási idő első részét a 
képviselőcsoportok között egyenlő 
arányban kell felosztani;

b) a következő részt a képviselőcsoportok 
között teljes taglétszámuk arányában 
osztják el;

b) a következő részt a képviselőcsoportok 
között teljes taglétszámuk arányában kell 
elosztani;

c) a független képviselők részére együttes 
beszédidőt állapítanak meg, amely az a) és 
b) pontoknak megfelelően a 
képviselőcsoportok számára megállapított 
hányadon alapul.

c) a független képviselők részére együttes 
felszólalási időt kell megállapítani, amely 
az a) és b) pontoknak megfelelően a 
képviselőcsoportok számára megállapított 
hányadon alapul.

(3) Ha a teljes beszédidőt a különböző 
napirendi pontokra vonatkozóan együttesen 
osztják el, a képviselőcsoportok 
tájékoztatják az elnököt a részükre 
rendelkezésre álló idő egyes napirendi 
pontokra vonatkozó felosztásáról. Az elnök 
gondoskodik a beszédidő betartásáról.

(3) Ha a teljes felszólalási időt a különböző 
napirendi pontokra vonatkozóan együttesen 
osztják el, a képviselőcsoportok 
tájékoztatják az elnököt a részükre 
rendelkezésre álló idő egyes napirendi 
pontokra vonatkozó felosztásáról. Az elnök 
gondoskodik a felszólalási idő betartásáról.

(3a) A vita idejének fennmaradó részét 
nem osztják fel előzetesen. Ehelyett az 
elnök közli a képviselőkkel, hogy 
általános szabályként legfeljebb egy 
percre kaphatnak szót. Az elnök –
amennyire lehetséges – biztosítja, hogy az 
eltérő politikai nézetű és különböző 
tagállamokból származó felszólalók 
felváltva kapjanak szót.
(3b) Az illetékes bizottság elnökének vagy 
előadójának és a képviselőcsoportok a 
csoport nevében szólni kívánó elnökeinek, 
illetve az őket helyettesítő felszólalóknak 
kérelemre elsőbbség adható.
(3c) Az elnök megadhatja a szót olyan 
képviselőknek, akik kék kártya 
felemelésével jelzik azon szándékukat, 
hogy egy másik felszólalás alatt rövid 
ideig fel kívánnak szólalni, amennyiben 
az elnök úgy ítéli meg, hogy ez nem 
zavarja meg a vitát.

(4) A következőkről egy képviselő sem 
beszélhet egy percet meghaladóan: a

(4) A következőkről egy képviselő sem 
beszélhet egy percet meghaladóan: az 
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jegyzőkönyv, az eljárási indítványok, a 
végleges napirendtervezet vagy a 
napirendtervezet módosítása.

ülések jegyzőkönyve, az eljárási 
indítványok, a végleges napirendtervezet 
vagy a napirendtervezet módosítása.

(5) A jelentésről szóló vitában a 
Bizottságot és a Tanácsot általában 
közvetlenül a jelentésnek az előadó általi 
előterjesztését követően kell meghallgatni. 
A Bizottság, a Tanács és az előadó 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. 
A Bizottság, a Tanács és az előadó újból 
szót kaphat, különösen a képviselők által 
tett nyilatkozatokra történő válaszadás 
céljából.

(6) Az EK-Szerződés 197. cikkének 
sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a 
Tanáccsal a beszédidő megfelelő 
felosztásáról való megegyezésre törekszik.

(6) Az EK-Szerződés 197. cikkének 
sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a 
Tanáccsal a felszólalási idő megfelelő 
felosztásáról való megegyezésre törekszik.

(7) Azok a képviselők, akik a vitában nem 
szólaltak fel, ülésenként legfeljebb egy 
alkalommal, legfeljebb 200 szó terjedelmű 
írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, 
amelyet a vita szó szerinti 
jegyzőkönyvéhez mellékelnek.

(7) Azok a képviselők, akik a vitában nem 
szólaltak fel, ülésenként legfeljebb egy 
alkalommal, legfeljebb 200 szó terjedelmű 
írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, 
amelyet a vita szó szerinti 
jegyzőkönyvéhez kell mellékelni.

Or. en

(Ez a módosítás részben megegyezik a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 
67. módosításával. 

Indokolás

142 (1a): Az élénk vita lehetővé tétele érdekében a felszólalóknak a plenáris ülésterem első 
soraiba kell ülniük.
142 (3c): A kék kártya felemelése lehetőségének növelésére. 
142 (4a): A szó szerinti jegyzőkönyvből semmit nem lehet törölni az ülések teljes körű és 
átfogó nyilvántartásának biztosítása érdekében. A teljes körű nyilvántartásra szükség lehet 
esetleges vitás ügyek vagy fegyelmi intézkedések esetén is.

Módosítás 151
Klaus-Heiner Lehne

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk
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Hatályos szöveg Módosítás

Beszédidő felosztása Felszólalási idő felosztása és a felszólalók 
listája

(1) Az Elnökök Értekezlete a Parlamentnek 
javasolhatja az egyes viták lefolytatására a 
beszédidő felosztását. A Parlament e 
javaslatról vita nélkül határoz. 

(1) Az Elnökök Értekezlete a Parlamentnek 
javasolhatja az egyes viták lefolytatására a 
felszólalási idő felosztását. A Parlament e 
javaslatról vita nélkül határoz. 

(1a) A képviselők csak akkor szólalhatnak 
fel, ha az elnök megadja a szót. A 
képviselők a saját helyükön szólalnak fel, 
és a felszólalást a levezető elnökhöz 
intézik. Ha a felszólaló eltér a tárgytól, az 
elnök rendreutasítja.
(1b) Egy adott vita első részéhez az elnök 
jegyzéket készíthet a felszólalókról, amely 
minden egyes hozzászólni kívánó 
képviselőcsoportból azok létszáma szerinti 
sorrendben egy vagy több felszólalót és 
egy független képviselőt tartalmaz.

(2) A beszédidőt az alábbi feltételek szerint 
osztják fel: 

(2) A felszólalási időt a vita e részében az 
alábbi feltételek szerint kell felosztani: 

a) a beszédidő első részét a 
képviselőcsoportok között egyenlő 
arányban osztják fel; 

a) a felszólalási idő első részét a 
képviselőcsoportok között egyenlő 
arányban kell felosztani; 

b) a következő részt a képviselőcsoportok 
között teljes taglétszámuk arányában 
osztják el; 

b) a következő részt a képviselőcsoportok 
között teljes taglétszámuk arányában kell 
elosztani; 

c) a független képviselők részére együttes 
beszédidőt állapítanak meg, amely az a) és 
b) pontoknak megfelelően a 
képviselőcsoportok számára megállapított 
hányadon alapul. 

c) a független képviselők részére együttes 
felszólalási időt kell megállapítani, amely 
az a) és b) pontoknak megfelelően a 
képviselőcsoportok számára megállapított 
hányadon alapul. 

(3) Ha a teljes beszédidőt a különböző 
napirendi pontokra vonatkozóan együttesen 
osztják el, a képviselőcsoportok 
tájékoztatják az elnököt a részükre 
rendelkezésre álló idő egyes napirendi 
pontokra vonatkozó felosztásáról. Az elnök 
gondoskodik a beszédidő betartásáról. 

(3) Ha a teljes felszólalási időt a különböző 
napirendi pontokra vonatkozóan együttesen 
osztják el, a képviselőcsoportok 
tájékoztatják az elnököt a részükre 
rendelkezésre álló idő egyes napirendi 
pontokra vonatkozó felosztásáról. Az elnök 
gondoskodik a felszólalási idő betartásáról. 

(3a) A vita idejének fennmaradó részét 
nem osztják fel előzetesen. Ehelyett az 
elnök közli a képviselőkkel, hogy 
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általános szabályként legfeljebb egy 
percre kaphatnak szót. Az elnök –
amennyire lehetséges – biztosítja, hogy az 
eltérő politikai nézetű és különböző 
tagállamokból származó felszólalók 
felváltva kapjanak szót.
(3b) Az illetékes bizottság elnökének vagy 
előadójának és a képviselőcsoportok a 
csoport nevében szólni kívánó elnökeinek, 
illetve az őket helyettesítő felszólalóknak 
kérelemre elsőbbség adható.
(3c) Az elnök megadhatja a szót olyan 
képviselőknek, akik kék kártya 
felemelésével jelzik azon szándékukat, 
hogy felszólalása alatt egy másik 
képviselőnek kérdést kívánnak feltenni, 
amennyiben a felszólaló ehhez hozzájárul, 
és az elnök úgy ítéli meg, hogy ez nem 
zavarja meg a vitát.

(4) A következőkről egy képviselő sem 
beszélhet egy percet meghaladóan: a 
jegyzőkönyv, az eljárási indítványok, a 
végleges napirendtervezet vagy a 
napirendtervezet módosítása. 

(4) A következőkről egy képviselő sem 
beszélhet egy percet meghaladóan: az 
ülések jegyzőkönyve, az eljárási 
indítványok, a végleges napirendtervezet 
vagy a napirendtervezet módosítása.

(4a) Egyéb fegyelmezési jogkörének 
sérelme nélkül az elnök az ülések vitáiról 
szóló jelentésekből töröltetheti azon 
képviselők felszólalását, akiknek nem adta 
meg a szót, illetve, akik a felszólalásra 
engedélyezett idő lejárta után tovább 
beszélnek.

(5) A jelentésről szóló vitában a 
Bizottságot és a Tanácsot általában 
közvetlenül a jelentésnek az előadó általi 
előterjesztését követően kell meghallgatni. 
A Bizottság, a Tanács és az előadó 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. 
A Bizottság, a Tanács és az előadó újból 
szót kaphat, különösen a képviselők által 
tett nyilatkozatokra történő válaszadás 
céljából.

(6) Az EK-Szerződés 197. cikkének 
sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a 
Tanáccsal a beszédidő megfelelő 
felosztásáról való megegyezésre törekszik.

(6) Az EK-Szerződés 197. cikkének 
sérelme nélkül az elnök a Bizottsággal és a 
Tanáccsal a felszólalási idő megfelelő 
felosztásáról való megegyezésre törekszik.

(7) Azok a képviselők, akik a vitában nem 
szólaltak fel, ülésenként legfeljebb egy 

(7) Azok a képviselők, akik a vitában nem 
szólaltak fel, ülésenként legfeljebb egy 
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alkalommal, legfeljebb 200 szó terjedelmű 
írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, 
amelyet a vita szó szerinti 
jegyzőkönyvéhez mellékelnek. 

alkalommal, legfeljebb 200 szó terjedelmű 
írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, 
amelyet a vita szó szerinti 
jegyzőkönyvéhez mellékelnek.

(E módosítás elfogadása esetén a 141. és 
143. cikk hatályát veszti.)

Or. de

Módosítás 152
Marco Cappato

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

Hatályos szöveg Módosítás

ca) a képviselők felszólalási ideje írott 
szöveg felolvasása esetén egynegyedével 
csökken; ez a rendelkezés nem 
alkalmazandó jogi vagy jogalkotási 
szövegek idézése esetén.

Or. it

Módosítás 153
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk – 3 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3a) A vita idejének fennmaradó részét 
nem osztják fel előzetesen. Ehelyett az 
elnök közli a képviselőkkel, hogy 
általános szabályként legfeljebb egy 
percre kaphatnak szót. Az elnök –
amennyire lehetséges – biztosítja, hogy az 
eltérő politikai nézetű és különböző 
tagállamokból származó felszólalók 
felváltva kapjanak szót. A felszólalási 
időre irányuló kérelmek sorrendjét 
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figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

A bekezdés vége egy új mondattal egészült ki.

Módosítás 154
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk - 3 b bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3b) Az illetékes bizottság elnökének vagy 
előadójának, a vitában érintett országért 
felelős parlamentközi küldöttség 
elnökének és a képviselőcsoportok a 
csoport nevében szólni kívánó vezetőinek, 
illetve az őket helyettesítő felszólalóknak 
kérelemre elsőbbség adható.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 67. 
módosításának (Felszólalási idő felosztása) (3b) bekezdését.)

Módosítás 155
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
142 cikk – 3 c bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(3c) Az Elnök, miközben gondoskodik az 
eljárás zökkenőmentes lefolytatásáról, 
megadhatja a szót olyan képviselőknek, 
akik a kék kártya felemelésével kérik ezt. 
A szót akkor lehet megadni, ha az éppen 
felszólaló képviselő felszólalását befejezte. 
A felszólalási idő nem haladhatja meg a 
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fél percet.

Or. el

Módosítás 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

A Parlament eljárási szabályzata
144 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Minden ülés első ülésnapján legfeljebb 
harminc perces időtartamban az elnök azon 
képviselőknek ad szót, akik a Parlament 
figyelmét valamely politikai jelentőségű 
ügyre szeretnék felhívni. Az egyes 
felszólalóknak legfeljebb egy percnyi 
beszédidő jut. Az elnök ugyanezen ülés 
folyamán egy későbbi időpontban
engedélyezhet újabb egyperces 
felszólalásokat.

Minden ülés első ülésnapjának estéjén
legfeljebb harminc perces időtartamban az 
elnök azon képviselőknek ad szót, akik a 
Parlament figyelmét valamely politikai 
jelentőségű ügyre szeretnék felhívni. Az 
egyes felszólalóknak legfeljebb egy 
percnyi felszólalási idő jut. Az elnök 
minden ülés utolsó napján engedélyezhet 
újabb egyperces felszólalásokat.

Or. en

Módosítás 157
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
151 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A 103. cikk (4) bekezdése megfelelően 
alkalmazandó.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 45. cikk (2) bekezdésére vonatkozó ALDE-javaslat elfogadásától függ. Nem 
lesz indokolt véletlenszerű közös állásfoglalások lehetővé tétele, ha a saját kezdeményezésű 
jelentések módosítása egy megfelelőbb eljárás révén újból lehetővé válik.
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Módosítás 158
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
157 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Bármely képviselőcsoport vagy 
legalább negyven képviselő részenkénti 
szavazást kérhet, ha a szavazásra 
bocsátandó szöveg több rendelkezést 
tartalmaz vagy több pontra vonatkozik, 
illetve több, önálló értelemmel, illetve
normatív értékkel bíró részre osztható.

(1) Bármely képviselőcsoport vagy 
legalább negyven képviselő részenkénti 
szavazást kérhet, ha a szavazásra 
bocsátandó szöveg több rendelkezést 
tartalmaz vagy több pontra vonatkozik, 
illetve több, önálló értelemmel és/vagy
normatív értékkel bíró részre osztható.

Or. en

Indokolás

A cikk jelenlegi megfogalmazása túl behatároltnak bizonyult a parlamenti gyakorlat igényei 
szempontjából.

Módosítás 159
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
159 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A Parlament általában kézfelemeléssel
szavaz.

(1) A Parlament általában az elektronikus 
szavazatszámláló rendszer használatával
szavaz 

(2) Ha az elnök úgy határoz, hogy az 
eredmény kétséges, az elektronikus 
szavazatszámláló rendszer használatával, 
illetve ha nem működik, felállással illetve 
ülve maradással újra szavaznak.

(2) Ha az elektronikus szavazatszámláló 
rendszer műszaki okok miatt nem 
használható, kézfelemeléssel, felállással 
illetve ülve maradással újra kell szavazni.

(3) A szavazás eredményét feljegyzik. (3) A szavazás eredményét fel kell 
jegyezni.

Or. en
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Indokolás

Az elektronikus szavazórendszer szavatolná az eredmény pontosságát, valamint annak 
bizonyosságát, hogy megvan-e a többség vagy a minősített többség, illetve a szavazóképesség 
a plenáris ülésen és a bizottsági üléseken anélkül, hogy szükség lenne a jelenlegi szabályzat 
szerint eddig kézfelemeléssel zajló szavazások ellenőrzésére.

Módosítás 160
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
159 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

159a. cikk
Zárószavazás

(1) Egy jogalkotási aktus teljes szövegéről 
való szavazáskor, függetlenül attól, hogy 
egyszeri és/vagy zárószavazásra kerül-e 
sor, a Parlament általában név szerint 
szavaz az elektronikus szavazatszámláló 
rendszer használatával.
(2) A szavazás eredményét fel kell 
jegyezni.

Or. en

Indokolás

A polgárok felé való elszámoltathatóság növekedne, ha a jogalkotási aktusokról folytatott 
zárószavazások név szerint történnének, a 160. cikk szerinti további kérelmek sérelme nélkül.

Módosítás 161
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
160 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) A 99. cikk (4) bekezdésében és a 100. 
cikk (5) bekezdésében megállapított 

(1) A 99. cikk (4) bekezdésében, a 100. 
cikk (5) bekezdésében és a 159a. cikkben
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eseteken kívül név szerint szavaznak, ha 
azt bármely képviselőcsoport vagy 
legalább negyven képviselő írásban kéri a 
szavazást megelőző este, kivéve ha az 
elnök más határidőt állapít meg.

megállapított eseteken kívül név szerint 
szavaznak, ha azt bármely 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő írásban kéri a szavazást 
megelőző este, kivéve ha az elnök más 
határidőt állapít meg.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat a szabályokat a jelenlegi gyakorlathoz kívánja igazítani, hiszen a név szerinti 
szavazások mindig az elektronikus szavazatszámláló rendszeren keresztül zajlanak.

Módosítás 162
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
160 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) A név szerinti szavazás egy, sorsolás 
útján kiválasztott képviselő nevével 
kezdve, betűrendben történik. Az elnök 
utolsóként adja le szavazatát.

(2) A név szerinti szavazás az elektronikus 
szavazatszámláló rendszer használatával 
történik. Ha a rendszer műszaki okok 
miatt nem használható, a szavazás egy, 
sorsolás útján kiválasztott képviselő 
nevével kezdve, betűrendben történik. Az 
elnök utolsóként adja le szavazatát.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat a szabályokat a jelenlegi gyakorlathoz kívánja igazítani, hiszen a név szerinti 
szavazások mindig az elektronikus szavazatszámláló rendszeren keresztül zajlanak.

Módosítás 163
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
161 cikk – 1 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(1) Az elnök bármikor határozhat úgy, 
hogy a 159., 160. és 162. cikkben jelölt 
szavazást az elektronikus szavazatszámláló 
rendszer segítségével tartják meg.

(1) Az elnök biztosítja, hogy a 159., 160. 
és 162. cikkben jelölt szavazást az 
elektronikus szavazatszámláló rendszer 
segítségével tartsák meg.

Ha az elektronikus szavazatszámláló 
rendszer műszaki okok miatt nem 
használható, a szavazást a 159. cikk, a 160. 
cikk (2) bekezdése, illetve a 162. cikk 
alapján tartják meg.

Ha az elektronikus szavazatszámláló 
rendszer műszaki okok miatt nem 
használható, a szavazást kézfelemeléssel 
vagy a 160. cikk (2) bekezdése, illetve a 
162. cikk alapján tartják meg.

Az elektronikus szavazatszámláló rendszer 
használatára vonatkozó műszaki 
előírásokat az Elnökség határozza meg.

Az elektronikus szavazatszámláló rendszer 
használatára vonatkozó műszaki 
előírásokat az Elnökség határozza meg.

Or. en

Indokolás

Az EP eljárási szabályzata belső következetességének megőrzésére a szerzők javasolják a 161. 
cikk (1) bekezdésének a 159. és 160. cikk javasolt módosításaival összhangban történő 
kiigazítását. 

Módosítás 164
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
172 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

172a. cikk
Elfogadott szövegek

(1) A Parlament által elfogadott 
szövegeket közvetlenül a szavazás után 
közzé kell tenni. Az adott ülés 
jegyzőkönyvével együtt a Parlament elé 
kell terjeszteni őket, és meg kell őrizni 
őket a Parlament irattárában.
(2) A Parlament által elfogadott szövegek 
jogi-nyelvi véglegesítés tárgyát képezik az 
elnök felelőssége mellett. Amennyiben 
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ilyen szövegeket a Parlament és a Tanács
közötti megállapodás alapján fogadnak el, 
az ilyen véglegesítést a két intézmény végzi 
el szoros együttműködésben és kölcsönös 
megegyezéssel.
(3) A 204a. cikkben foglalt eljárás 
alkalmazandó, amennyiben a Parlament 
kérésének megfelelően a szöveg 
egységességének és minőségének 
biztosítása érdekében olyan kiigazítások 
szükségesek, amelyek túlmutatnak a 
gépelési hibák kijavításán, vagy olyan 
javítások szükségesek, amelyek 
valamennyi nyelvi változat megegyezését, 
valamint nyelvi helyességüket és 
terminológiai egységességüket biztosítják.
(4) A Parlament által az EK-Szerződés 
251. cikkében megállapított eljárás szerint 
elfogadott szövegek konszolidált szövegek 
formáját öltik. Amennyiben a Parlament 
szavazása nem a Tanáccsal kötött 
megállapodáson alapul, a konszolidált 
szöveg jelzi az elfogadott módosításokat.
(5) Véglegesítés után az elfogadott 
szövegeket az elnök és a főtitkár aláírja, és 
azokat közzé kell tenni a Hivatalos 
Lapban.

Or. en

(Ez a módosítás felváltja a jelentéstervezet (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) 74. és 75. 
módosítását.)

Módosítás 165
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
175 cikk – cím

Hatályos szöveg Módosítás

Ideiglenes bizottságok felállítása Különbizottságok felállítása

Or. en
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Módosítás 166
József Szájer

A Parlament eljárási szabályzata
177 cikk – 1 bekezdés – értelmező rész (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottságok összetétele szigorúan 
tükrözi a Parlament összetételét. A 
képviselőcsoportok közötti helycserék nem 
megengedhetők.

Or. en

Módosítás 167
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
177 cikk – 1 bekezdés – értelmező rész (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A képviselőcsoportok közötti arányosság 
nem térhet el a legközelebbi megfelelő 
egész számtól. Ha egy képviselőcsoport 
úgy határoz, hogy nem tölti be egy 
bizottságban a neki járó helyeket, a 
szóban forgó helyek üresen maradnak, és 
a bizottság létszámát a megfelelő számmal 
csökkenteni kell.

Or. en

Módosítás 168
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
179 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) Ha egy állandó bizottság egy kérdés (2) Ha egy állandó bizottság egy kérdés 
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vizsgálatára vonatkozóan megállapítja 
illetékessége hiányát, illetve kettő vagy 
több állandó bizottság illetékességének 
összeütközése esetén az illetékesség 
kérdését a bizottsághoz való utalás 
parlamenti bejelentését követő négy 
munkahéten belül az Elnökök 
Értekezletéhez utalják. A Bizottsági 
Elnökök Értekezletét tájékoztatják és az 
ajánlást tehet az Elnökök Értekezletének.
Az Elnökök Értekezlete az illetékesség 
kérdésével kapcsolatban az utalástól 
számított hat munkahéten belül hoz 
határozatot. Egyéb esetben a kérdést 
határozathozatal céljából a következő ülés 
napirendjére tűzik.

vizsgálatára vonatkozóan megállapítja 
illetékessége hiányát, illetve kettő vagy 
több állandó bizottság illetékességének 
összeütközése esetén az illetékesség 
kérdését a bizottsághoz való utalás 
parlamenti bejelentését követő négy 
munkahéten belül az Elnökök 
Értekezletéhez utalják. Az Elnökök 
Értekezlete a Bizottsági Elnökök 
Értekezlete javaslatára, vagy ilyen javaslat 
hiányában saját elnöke javaslatára hat 
héten belül hoz határozatot. Ha az 
Elnökök Értekezlete ezen időszakon belül 
nem hozza meg döntését, az ajánlás 
elfogadottnak tekintendő.

Or. en

Módosítás 169
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
179 cikk – 2 bekezdés – értelmező rész (új)

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottsági elnökök megállapodást 
köthetnek más bizottságok elnökeivel egy 
napirendi pontnak egy adott bizottsághoz 
való utalásáról, szükség esetén a 47. cikk 
szerinti társbizottsági eljárásban történő 
engedélyezéstől függően.

Or. en

Módosítás 170
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
181 cikk

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 70/78 AM\773817HU.doc

HU

Hatályos szöveg Módosítás

Az albizottságok Bizottsági munkacsoportok
(1) Bármely állandó vagy ideiglenes 
bizottság, munkája érdekében, az Elnökök 
Értekezletének előzetes hozzájárulásával, 
kijelölhet egy vagy több albizottságot, 
amelyeknek ezzel egyidejűleg – a 177. 
cikkel összhangban – megállapítja 
összetételét és illetékességi körét is. Az 
albizottságok az őket létrehozó felállító 
bizottságnak tesznek jelentést.

A bizottságok munkacsoportokat 
hozhatnak létre, hogy azok munkájukat 
támogassák vagy előkészítsék. Ezek a 
munkacsoportok a bizottságok számára 
rendelkezésre álló technikai és 
adminisztrációs lehetőségekhez hasonló 
lehetőségekben részesülnek. Az Elnökség 
állapítja meg a végrehajtási 
rendelkezéseket.

(2) Az albizottságok eljárása megegyezik a 
bizottságokéval.

(3) A póttagok az albizottsági üléseken 
ugyanolyan feltételek mellett vehetnek 
részt, mint a bizottsági üléseken.

(4) E rendelkezések alkalmazása során 
meg kell őrizni az albizottság és a 
létrehozó bizottság közötti kölcsönös 
függőséget. E célból az albizottság összes 
rendes tagját a főbizottság tagjai közül 
választják.

Or. en

Módosítás 171
Costas Botopoulos

A Parlament eljárási szabályzata
182 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

182a. cikk
Bizottsági koordinátorok és 

árnyékelőadók
(1) A bizottságokban részt vevő 
képviselőcsoportok és független 
képviselők egyik tagjukat koordinátornak 
jelölhetik.
(2) A bizottsági koordinátorokat szükség 
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esetén az elnök hívja össze a bizottság 
által meghozandó döntések előkészítésére, 
különös tekintettel az ügyrendi és az 
előadók kijelölésével kapcsolatos 
döntésekre. 
(3) A képviselőcsoportok és a független 
képviselők minden jelentés esetében 
árnyékelőadót jelölhetnek ki, aki nyomon 
követi az adott jelentés menetét. Az 
árnyékelőadók nevét közlik az elnökkel. 

Or. el

Módosítás 172
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
182 a cikk (új) a 2. fejezetbe

Hatályos szöveg Módosítás

182a. cikk
Bizottsági koordinátorok és 

árnyékelőadók
(1) A bizottságokban részt vevő 
képviselőcsoportok és független 
képviselők egyik tagjukat koordinátornak 
jelölhetik.
(2) A bizottsági koordinátorokat szükséges 
esetben az elnök kéri fel a bizottság által 
meghozandó döntések előkészítésére, 
különös tekintettel az ügyrendi és az 
előadók kijelölésével kapcsolatos 
döntésekre. A bizottság felhatalmazhatja a 
koordinátorokat bizonyos döntések 
meghozatalára, kivéve jelentések, 
vélemények és módosítások elfogadására. 
Az alelnököket felkérhetik, hogy 
tanácsadói szerepben részt vegyenek a 
bizottsági koordinátorok ülésein. A 
koordinátorok megegyezés kialakítására 
törekednek. Amennyiben nem sikerül 
megegyezést elérni, a koordinátorok csak 
egyértelműen a bizottság jelentős 
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többségét képviselő többségben járhatnak 
el, figyelembe véve az egyes 
képviselőcsoportok egymáshoz viszonyított 
súlyát.
(2a) Valamennyi naptári év kezdetén 
minden képviselőcsoport létszáma 
arányában pontokat kap a jelentésekhez 
való felhasználás céljából. Egyes 
jelentések nulla pont ellenében is 
benyújthatók. A koordinátorok 
törekednek a jelentések megegyezés 
alapján történő felosztására. Megegyezés 
hiányában szavazásra kerül sor, a 
képviselőcsoportok létszámának megfelelő 
súlyozással.
(3) A képviselőcsoportok és a független 
képviselők minden jelentéshez 
árnyékelőadót jelölhetnek ki, aki nyomon 
követi az adott jelentés útját, és a 
bizottságon belül kompromisszumok 
kialakítására törekszik a képviselőcsoport 
vagy a független képviselők nevében. Az 
árnyékelőadók nevét közlik az elnökkel. 
Az előadó az együttdöntési vagy más 
jogalkotási eljárások minden szakaszában 
tájékoztatja az árnyékelőadókat és 
tanácskozik velük. Teljes mértékben be 
kell tartani a(z) [XYZ. mellékletben] 
megállapított iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a koordinátorok és árnyékelőadók gyakorlatban játszott szerepének 
figyelembevétele, illetve ennek meghatározása és hivatalossá tétele. 
A jelentésekhez felhasználható pontok odaítélésének rendszerét korábban az eljárási 
szabályzat nem tartalmazta.
Különösen az első olvasatbeli határozatok esetében a tapasztalat azt mutatja, hogy szigorúbb 
iránymutatásokra van szükség.
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Módosítás 173
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
184 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

A bizottság üléseiről készült 
jegyzőkönyvet a bizottság valamennyi 
tagjának kiosztják, és a bizottsághoz 
következő ülésén jóváhagyásra benyújtják.

A bizottság üléseiről készült 
jegyzőkönyvet a bizottság valamennyi 
tagjának kiosztják, és a bizottsághoz 
következő ülésén jóváhagyásra benyújtják.

Az ülésekről készült minden audiovizuális 
felvételt, beleértve az összes 
tolmácsfülkében készülő hangfelvételt, 
elérhetővé kell tenni az interneten.

Or. en

Módosítás 174
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
185 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(2) A bizottság akkor szavaz érvényesen, 
ha tagjainak egynegyede ténylegesen jelen 
van. Ha azonban a tagok egyhatoda a 
szavazást megelőzően kérelmezi, a 
szavazás csak akkor érvényes, ha a 
bizottság tagjainak többsége részt vesz 
benne.

(2) A bizottság akkor szavaz érvényesen, 
ha tagjainak egynegyede ténylegesen jelen 
van, amit az elektronikus szavazórendszer 
segítségével kell megállapítani. Ha 
azonban a tagok egyhatoda a szavazást 
megelőzően kérelmezi, a szavazás csak 
akkor érvényes, ha a bizottság tagjainak 
többsége részt vesz benne, amit az 
elektronikus szavazórendszer segítségével 
kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Az EP eljárási szabályzata belső következetességének megőrzésére a szerzők javasolják a 161. 
cikknek a 159. és 160. cikk javasolt módosításaival összhangban történő kiigazítását.

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 74/78 AM\773817HU.doc

HU

Módosítás 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

A Parlament eljárási szabályzata
185 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A bizottságban kézfelemeléssel kell 
szavazni, kivéve ha a bizottság tagjainak 
egynegyede név szerinti szavazást kér. Ez 
esetben a 160. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kell szavazni.

(3) A bizottságban kézfelemeléssel kell 
szavazni, kivéve ha a bizottság tagjainak 
egytizede név szerinti szavazást kér. Ez 
esetben a 160. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kell szavazni.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban lezárt jogalkotási eljárások száma jelentősen megnőtt. Ezzel 
párhuzamosan a plenáris ülésen az egyszerűsített eljárás gyakoribb, így a döntés 
szempontjából nagyobb a bizottságban zajló szavazás jelentősége, és könnyebben nyomon 
követhetővé kell tenni. Az elektronikus szavazatszámláló rendszerrel járó lehetőségek továbbá 
jelentősen javultak.

Módosítás 176
Hanne Dahl

A Parlament eljárási szabályzata
185 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) A bizottságban kézfelemeléssel kell 
szavazni, kivéve ha a bizottság tagjainak 
egynegyede név szerinti szavazást kér. Ez 
esetben a 160. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kell szavazni.

(3) A bizottságban általában az 
elektronikus szavazatszámláló rendszer 
segítségével kell szavazni. Ha az 
elektronikus szavazatszámláló rendszer 
műszaki okok miatt nem használható, 
kézfelemeléssel, ülve maradással vagy 
felállással lehet szavazni. Név szerint kell 
szavazni, ha a bizottság tagjainak 
egynegyede ezt kéri. Ez esetben a 160. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően kell 
szavazni az elektronikus szavazatszámláló 
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rendszer segítségével.

Or. en

Indokolás

Az EP eljárási szabályzata belső következetességének megőrzésére a szerzők javasolják a 161. 
cikknek a 159. és 160. cikk javasolt módosításaival összhangban történő kiigazítását.

Módosítás 177
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
188 cikk – 6 a bekezdés (új)

Hatályos szöveg Módosítás

(6a) A küldöttség elnöke számára 
lehetőséget kell biztosítani a 
szakbizottságban való felszólalásra, ha 
olyan pont van napirenden, amely a 
küldöttség hatáskörébe tartozó területet 
érint. Ugyanez vonatkozik a küldöttség 
ülésein a szakbizottság elnökére vagy 
előadójára.

Or. en

Módosítás 178
Andrew Duff

A Parlament eljárási szabályzata
VII a cím (új) – 190 a cikk (új)

Hatályos szöveg Módosítás

VIIa. CÍM
KÖZÖS MUNKACSOPORTOK

190a. cikk
Közös munkacsoportok

A Parlament elismeri a közös 

Adlib Express Watermark



PE421.322v01-00 76/78 AM\773817HU.doc

HU

munkacsoportok létrehozását.
Az Elnökség munkamódszereket állapít 
meg a közös munkacsoportok rendszeres 
üléseire és hatékony működésére.

Or. en

Módosítás 179
Richard Corbett

A Parlament eljárási szabályzata
192 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1) Az illetékes bizottság határozhat úgy, 
hogy az általa elfogadhatónak nyilvánított 
petíciókról jelentést készít, vagy ezekről 
más módon véleményt nyilvánít.

(1) Az illetékes bizottság határozhat úgy, 
hogy az általa elfogadhatónak nyilvánított 
petíciókról a 45. cikk értelmében jelentést 
készít, vagy ezekről más módon véleményt 
nyilvánít.

A bizottság, különösen a hatályos jog 
megváltoztatására irányuló petíciók 
esetén, a 46. cikk alapján más bizottságok 
véleményét is kikérheti.

Amennyiben a jelentés különösen az 
Európai Unió jogának alkalmazásával 
vagy értelmezésével foglalkozik, a 
tárgyban illetékes bizottságot a 46. cikk 
(1) bekezdésével és a 47. cikk első és 
második bekezdésével összhangban be kell 
vonni a munkába. Az illetékes bizottság 
szavazás nélkül fogadja el a tárgyban 
illetékes bizottságtól kapott, az 
állásfoglalási indítvány azon részeire 
irányuló javaslatot, amelyek az Európai 
Unió jogának alkalmazásával vagy 
értelmezésével foglalkoznak. Amennyiben 
az illetékes bizottság nem fogadja el e 
javaslatokat, a társbizottság közvetlenül 
előterjesztheti azokat a Parlamentnek.

Or. en
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Módosítás 180
Marco Cappato

A Parlament eljárási szabályzata
I melléklet – 2 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

A képviselők a nyilvántartásban szereplő 
nyilatkozatokat személyes felelősségre
teszik, és évente megújítják.

A képviselők a nyilvántartásban szereplő 
nyilatkozatokat a Parlament jogi 
felelősségére teszik, és azokat évente 
megújítják.

Or. it

Módosítás 181
Johannes Voggenhuber

A Parlament eljárási szabályzata
IV. melléklet – 3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

Az illetékes bizottságban elutasított 
módosítástervezeteket és javasolt 
változtatásokat nem bocsátják szavazásra a 
Parlamentben, kivéve, ha azt az elnök által 
megállapítandó határidő lejárta előtt 
valamely bizottság vagy legalább negyven 
képviselő írásban kéri; ez a határidő 
semmiképpen nem lehet rövidebb a 
szavazás kezdetét megelőző huszonnégy 
óránál.

Az illetékes bizottságban elutasított 
módosítástervezeteket és javasolt 
változtatásokat nem kell szavazásra 
bocsátani a Parlamentben, kivéve, ha azt 
az elnök által megállapítandó határidő 
lejárta előtt valamely bizottság, 
képviselőcsoport vagy legalább negyven 
képviselő írásban kéri; ez a határidő 
semmiképpen nem lehet rövidebb a 
szavazás kezdetét megelőző huszonnégy 
óránál.

Or. en

Indokolás

Már nincs ok arra, hogy a képviselőcsoportok ne terjeszthessenek újra elő módosításokat a 
plenáris ülésre a költségvetési eljárás során a körülményes aláírásgyűjtés lefolytatása nélkül.
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Módosítás 182
Johannes Voggenhuber

A Parlament eljárási szabályzata
IV. melléklet – 5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(3) Az ilyen módosítások csak abban az 
esetben fogadhatók el, amennyiben írásban 
és legalább negyven képviselő aláírásával, 
illetve bizottság nevében terjesztik elő és 
biztosítják a bevételek és a kiadások 
közötti egyensúly fenntartását. A 46. cikk 
(5) bekezdése nem alkalmazandó.

(3) Az ilyen módosítások csak abban az 
esetben fogadhatók el, amennyiben írásban 
és legalább negyven képviselő aláírásával, 
illetve bizottság vagy képviselőcsoport
nevében terjesztik elő őket, és biztosítják a 
bevételek és a kiadások közötti egyensúly 
fenntartását. A 46. cikk (5) bekezdése nem 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Már nincs ok arra, hogy a képviselőcsoportok ne terjeszthessenek újra elő módosításokat a 
plenáris ülésre a költségvetési eljárás során anélkül, hogy a körülményes aláírásgyűjtés 
lefolytatása nélkül.
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