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Háttér

2007. június 8-i levelében (309662) Pöttering elnök úr felkérte az Alkotmányügyi Bizottságot, 
hogy a 201. cikk (1) bekezdése szerint vizsgálja meg a kérdést, hogy a 116. cikket úgy kell-e 
értelmezni, hogy az korlátozza az Európai Unió „politikai” tevékenységeinek területére 
vonatkozó írásbeli nyilatkozatok lehetséges tartalmát (csakúgy mint a 113. cikk szerinti 
állásfoglalási indítvány lehetséges tartalmát), illetve hogy az adminisztratív ügyekkel vagy a 
Parlament belső szervezetével kapcsolatos kérdésekkel is lehet-e foglalkozni írásbeli 
nyilatkozatban.
Az elnök úr egyértelművé teszi, hogy véleménye szerint a 116. cikk alapján az írásbeli 
nyilatkozatok tartalmát „politikai” tevékenységekre kell korlátozni. Corbett úr plenáris ülésen 
tett felszólalása alapján az elnök úr azonban úgy döntött, hogy a kérdést vizsgálat céljából az 
AFCO Bizottsághoz utalja.
A 201. cikk szerint a bizottság határoz elsősorban, hogy az üggyel értelmezés útján lehet-e 
foglalkozni, vagy az az Eljárási Szabályzat módosítását igényli. 

A kérdés

A bizottság elé terjeszthető kérdésre az alábbi a válasz: úgy vélik-e a képviselők, hogy 
különbséget kell tenni a politikai és adminisztratív tárgyú írásbeli nyilatkozatok között. Ha a 
válasz „igen”, akkor a további kérdés az, hogyan lehet kialakítani annak egyértelmű 
definícióját, hogy mi „politikai” és mi „adminisztratív”.

Első látásra úgy tűnik, hogy egyértelműen el lehet különíteni a két kategóriát. Néhány példa 
ellenben azt mutathatja bizonyos körülmények között, hogy a „politikai tevékenységek” és 
„adminisztratív ügyek” vagy a „Parlament belső szervezete” közötti különbségtétel rendkívül 
nehéz lehet.

Ha például a Parlament úgy határoz, hogy megváltoztatja Eljárási Szabályzata 29. cikkét úgy, 
hogy a képviselőcsoport alakításhoz szükséges minimális képviselői létszám 100, egy ilyen 
döntésnek mindenképpen lennének politikai következményei, noha hivatalosan a Parlament 
belső szervezetének ügyének tűnne. 

Vagy ha a quaestorok úgy döntetnének, hogy fátyol vagy csador viselete nem megengedett a 
Parlament épületében, egy ilyen döntésnek adminisztratív határozat jellege lenne, azonban 
jelentős politikai következményekkel járna.

Vagy ha elképzeljük azt a feltételezett helyzetet, hogy az európai dohányzóknak 
képviselőcsoportja van. A dohányzás teljes megtiltása az EP-ben, beleértve egy ilyen 
képviselőcsoport belső üléseit is, politikai döntés lenne ebben az esetben? 

Lehetséges értelmezési javaslat

A fenti okokra tekintettel nehéznek tűnne támogatni egy olyan értelmezést, amely korlátozza 
azon lehetséges témákat, amelyekkel írásbeli nyilatkozat formájában lehet foglalkozni. 
Egy értelmezés azonban egyértelművé tehetné az írásbeli nyilatkozatok hatókörét annyiban, 
hogy világosan megállapíthatná, hogy egy írásbeli nyilatkozat tartalma nem haladhatja meg 
egy nyilatkozat formáját, különösen nem tartalmazhat döntést olyan ügyekben, amelyeknek 
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elfogadására konkrét eljárásokat és hatásköröket állapít meg az Eljárási Szabályzat.

Menetrend

Ha konszenzust lehet elérni a bizottságon belül a fenti értelmezésről, azt azonnal vagy a 
következő bizottsági ülésen lehetne jóváhagyni. Egyébként az ügyet a következő ülések 
egyikén újra meg kell vizsgálni. 
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