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A PARLAMENT ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 

Jelenlegi szöveg 
 

Módosítások 

Módosítás: 1 

FEJEZET: 4 (cím) 

KÉPVISELŐCSOPORTOK KÉPVISELŐ- ÉS NEMZETI 
CSOPORTOK 

 
 

Módosítás: 2 

Cikk: 29 (cím) 

A képviselőcsoportok megalakítása Képviselő- és nemzeti csoportok alakítása 

 

Módosítás: 3 

Cikk: 29, bekezdés: 1, első mondat 

1. A képviselők politikai hovatartozásuknak 
megfelelően csoportokat alakíthatnak. 

1. A képviselők politikai vagy nemzeti 
hovatartozásuknak megfelelően csoportokat 
alakíthatnak. 

 
 

Módosítás: 4 

Cikk: 29, bekezdés: 2a (új) 

 2a. A nemzeti csoportnak egy tagállam 
képviselőinek több mint a felét magában 
kell foglalnia. 

 
 

Módosítás: 5 

Cikk: 29, bekezdés: 2b (új) 
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 2b. Az Európai Parlament kisebbségeket 
képviselő tagjai, amennyiben úgy kívánják, 
más tagállamok nemzeti csoportjaihoz is 
csatlakozhatnak, azzal a feltétellel, hogy a 
nemzeti csoport hajlandó elfogadni őket. 

 

Módosítás: 6 

Cikk: 29, bekezdés: 4 

4. Az Elnököt nyilatkozatban kell értesíteni 
képviselőcsoport létrehozásáról. A 
nyilatkozatban meg kell határozni a csoport 
nevét, tagjait és elnökségének összetételét. 

4. Az Elnököt nyilatkozatban kell értesíteni 
képviselő-, illetve nemzeti csoport 
létrehozásáról.  A nyilatkozatban meg kell 
határozni a csoport nevét, tagjait és 
elnökségének összetételét. 

 

Módosítás: 7 

Cikk: 30 (cím) 

A képviselőcsoportok tevékenységei és jogi 
helyzete 

A képviselő- és nemzeti csoportok 
tevékenységei és jogi helyzete 

 

Módosítás: 8 

Cikk: 30, bekezdés: 1 

1. A képviselőcsoportok feladatukat az Unió 
tevékenységének keretében végzik, beleértve 
az Eljárási Szabályzat által rájuk rótt 
feladatokat is. A képviselőcsoportok a 
főtitkárság létszámtervének keretében 
titkársággal, valamint a szükséges technikai, 
műszaki feltételekkel és az e célra a 
Parlament költségvetésében előjegyzett 
előirányzatokkal rendelkeznek. 

1. A képviselő- és nemzeti csoportok 
feladatukat az Unió tevékenységének 
keretében végzik, beleértve az Eljárási 
Szabályzat által rájuk rótt feladatokat is.  A 
képviselő- és nemzeti csoportok a 
főtitkárság létszámtervének keretében 
titkársággal, valamint a szükséges technikai, 
műszaki feltételekkel és az e célra a 
Parlament költségvetésében előjegyzett 
előirányzatokkal rendelkeznek. 

 

Módosítás: 9 

Cikk: 30, bekezdés: 3 
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3. E szabályok rendelkeznek egy 
képviselőcsoport megszűnése esetén az 
adminisztratív és pénzügyi 
következményekről. 

3. E szabályok rendelkeznek egy képviselő 
vagy nemzeti csoport megszűnése esetén az 
adminisztratív és pénzügyi 
következményekről. 

 

Módosítás: 10 

A következő cikkek: 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90(4), 97(2), 99(4), 101(3), 
102(3), 103(2), 103(4), 108(1), 114(1), 115(1), 115(3), 115(6), 131(1), 131(2), 131(3), 132(1), 

133(1), 133(3), 133(4), 134(1), 140, 142(2), 142(3), 143(4), 150, 151(4), 155(5), 157(1), 160(1), 
160(2), 161(2), 163(1), 168(1), 168(2), 169(1), 169(2), 170(1), 170(4), 171, 177(1), 177(4), 

178(1), 178(2), 188(2), 200(1), 201(4), 
 és mellékletek:  II(B)(3), (III)(5) és (6), 

IV(2)(2), (3)(2) és (7)(2), és XV(1.3) 
 

A fent javasolt módosítások következtében és azokhoz kapcsolódóan az Eljárási Szabályzat jelen 
módosításban felsorolt rendelkezéseit (cikkek és mellékletek) úgy kell módosítani, hogy a 
„képviselőcsoport (vagy képviselőcsoportok)” kifejezés helyébe szükség szerint a „képviselő- és 
nemzeti csoport(ok), illetve képviselő- vagy nemzeti csoportok(ok)” kifejezés  lépjen. 
 
 

****************** 
  
 
 
 Indokolás 
 
 
Az Európai Unió különböző tagállamainak sajátos igényeik és prioritásaik vannak, amelyeket 
pártok közötti szinten, gyakran országuk európai uniós nagykövetével és munkatársaival 
konzultálva kell megvitatniuk.  Az egyes nemzeti képviselőcsoportok küldöttségei között 
szervezett találkozók jelenlegi gyakorlata nem meríti ki az összes lehetőséget, amelyek egy adott 
ügy esetében lényegesek lehetnek az egyes országok érdekeinek szempontjából. Ahhoz, hogy az 
ilyen jellegű, a politikai határokon átnyúló konzultáció hatékony lehessen, a nemzeti 
csoportoknak megfelelő státussal és a szükséges technikai feltételekkel (helyiségek, személyzet 
stb.) kell rendelkezniük a Parlamenten belül.       
  
 
A nemzeti csoportban való részvétel nem akadályozza a képviselőt abban, hogy az általa 
választott képviselőcsoporthoz tartozzon, illetve független képviselő maradjon. Ezen okból az 
Eljárási Szabályzat 4. fejezetének jelenlegi szövegezése nem kielégítő. 
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