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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK SZÁMÁRA

Tárgy: Az új képviselők fogadásakor alkalmazott eljárás

A képviselők az alábbiakban olvashatják az Elnökségi Főigazgatóság főigazgatójának az 
Alkotmányügyi Bizottság elnökéhez intézett feljegyzését, amelyben az új képviselők 
fogadásával kapcsolatos jelenleg  alkalmazott eljárások leírása található.
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FELJEGYZÉS LEINEN ÚR
Az Alkotmányügyi Bizottság elnöke számára

Tárgy: Az új képviselők fogadásakor alkalmazott eljárás

A megválasztott képviselők fogadása
Minden európai választás alkalmával külön fogadószolgálatot állítanak fel Brüsszelben és 
Strasbourgban a képviselők számára, a választásoktól az alakuló ülés végéig terjedő időszakra, 
hogy hivatali idejük megkezdése előtt az európai parlamenti megbízatásuk kezdeti szakaszát 
megkönnyítsék. A képviselőket saját nyelvükön tájékoztatják az elvégzendő teendőkről és a 
benyújtandó dokumentumokról, hogy hivatalba lépésük a lehető legzökkenőmentesebben 
történjen.
A képviselők kapnak egy, a Parlament eljárási szabályzatát, a költségtérítésekre és juttatásokra 
vonatkozó szabályzatot, képviselők kézikönyvét, stb. tartalmazó  dokumentációs mappát, 
melyből megtudhatják, hogyan férhetnek hozzá a különböző parlamenti információs 
forrásokhoz.
Azonkívül a  Parlament Főtitkársága minden választás alkalmával tájékoztató előadást tart az 
újonnan megválasztott képviselők számára, amelynek célja, hogy ismertesse velük az intézmény 
működési rendjét.

Erre a tájékoztató előadásra vagy Brüsszelben, az alakuló ülést megelőző képviselőcsoporti 
ülések idején kerül sor, vagy Strasbourgban az alakuló ülés hetében.

A megválasztott, ill. újraválasztott képviselők teendői
Mihelyt a megválasztott ill.újraválasztott képviselők megérkeznek a Parlamentbe, megkérik 
őket, hogy töltsék ki a következő dokumentumokat:

• Személyi adatlap a személyes illetve önéletrajzi adataikkal. 
Ezek az adatok szolgálnak a hivatalba lépésükhöz szükséges adminisztratív teendők 
alapjául.

Ezeket az adatokat ugyanakkor a következő kiadványokhoz is felhasználják:
- Képviselők jegyzéke
- Útmutató
- Képviselők az Európai Parlamentben

és beteszik a EP-képviselők adatbázisába, ahol az Europarl honlap megjeleníti azokat az 
adatokat, amelyek nem kifejezetten magánjellegűek azért, hogy a nyilvánosság számára 
is elérhetők legyenek. 
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• Pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozat az eljárási szabályzat I. mellékletének 
9. cikke alapján. 
Ez a nyilatkozat (a szabályzat 3. cikk (2) bekezdésének, (2) albekezdése alapján), amelyet 
a képviselő köteles évenként aktualizálni, a képviselői mandátum érvényesítéséhez, 
illetve a Parlamentnél vagy annak egyik szervénél való tisztségre történő kinevezéshez is 
elengedhetetlenül szükséges.

• Nyilatkozat arról, hogy nem töltenek be semmilyen, az európai parlamenti képviselői 
megbízatással összeférhetetlen tisztséget (Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen 
és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikk).

Ez a nyilatkozat a képviselői megbízatás érvényesítésének szükséges feltétele.

Összeférhetetlenségek
A jelen ciklus alakuló ülésének megszervezése során, az Elnökségi Főigazgatóság szolgálatainak 
meg kellett birkózniuk az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog 
alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének új rendelkezéseiből adódó nehézségeivel, 
amely egy újabb összeférhetetlenségi esetet állapított meg az európai és a nemzetközi 
megbízatás között, amelyre fontos felhívni a figyelmet.

Miután fennállt annak a lehetősége, hogy az alakuló ülés pillanatában az újonnan megválasztott 
képviselőknél az összeférhetetlenség esete (amelyet a 7. cikk (1) és (2) bekezdésében kifejtett 
rendelkezés tartalmaz), az új parlament első ülését követő alakuló ülésen a főtitkár és a főtitkár 
helyettes azon országok illetékes hatóságaihoz fordultak, amelyeknél összeférhetetlenségi 
esetekről szereztek tudomást. Felhívták a figyelmüket arra a tényre, hogy amennyiben a 
képviselők július 20-án olyan posztot töltenének be, amely összeegyeztethetetlen az európai 
képviselői mandátummal, nem vehetnek részt az Európai Parlament alakuló ülésén. 
Ezen túlmenően, a Parlament Főtitkársága megbizonyosodik arról, hogy a megválasztott 
képviselők az alakuló ülés kezdete előtt bemutatták a nyilatkozatukat, amely szerint 
megbízatásuk kezdetekor nem töltöttek be olyan megbízást, amely összeférhetetlen lenne az 
európai képviselői mandátummal.
Megjegyzendő, hogy a választások előkészületeinek keretén belül 2003. október 8-án a 
Parlament főtitkára az új tagállamok állandó képviselőihez fordult és kérte országuk illetékes 
hatóságainak nevét és címét, hogy felkérje őket, közöljék a Parlamenttel a megválasztott 
képviselők névsorát. Egy hasonló levelet küldtek 2003. december 3-án a régi tagállamok állandó 
képviselőinek. A huszonöt államból huszonegy eleget tett ennek a kérésnek (Belgium, Ciprus, 
Franciaország és Luxemburg még nem válaszolt).
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