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I. Bevezetés

Saryusz-Wolski úr, a Külügyi Bizottság elnöke az Európai Parlament eljárási szabályzata 201. 
cikkének rendelkezéseire alapozva kérelmet nyújtott be Leinen úrnak, az AFCO Bizottság 
elnökének az eljárási szabályzat 182. cikkének értelmezésére vagy esetleges módosítására 
vonatkozóan.

Hangsúlyozva az AFET Bizottság abból adódó különleges helyzetét, hogy az egyetlen 
bizottság, amelyet két albizottság (emberi jogi – DROI – és biztonsági és védelmi – SEDE) 
segít a munkájában, Saryusz-Wolski úr azzal az óhajjal indokolta kérelmét, hogy nagyobb 
átláthatóságot adjanak a két albizottságnak annak elismerésével, hogy elnökeik egyúttal az 
AFET Bizottság alelnökei. Ez az elismerés például lehetővé tenné a két albizottság elnökének, 
hogy az AFET Bizottság munkáját elnököljék, amikor a tárgyalt kérdések az ő hatáskörükbe 
tartoznak.

Az Elnökök Értekezlete (2007. július 12-i ülésén) már tárgyalt annak lehetőségéről, hogy 
önálló státuszt adjanak a két albizottságnak, de végül negatív következtetésre jutott; a két 
albizottság státusza tehát változatlan maradt az AFET Bizottságon belül annak érdekében, 
hogy biztosítsák az európai külpolitika koherens és integrált megközelítését.

Jelenleg az Európai Parlament eljárási szabályzata semmilyen külön rendelkezést nem 
tartalmaz az albizottságok elnökeinek azon bizottságon belüli szerepére és státuszára 
vonatkozóan, amelynek a két albizottság részét képezi. Az AFET Bizottság azt is kérte, hogy 
az AFCO Bizottság vizsgálja meg a 182. cikket annak megállapítása céljából, hogy 
lehetséges-e azt úgy értelmezni, hogy lehetővé váljon az albizottságok elnökei esetében annak 
elismerése, hogy hivatalból alelnökeik annak a bizottságnak, amely az albizottságokat 
létrehozta, vagy ellenkező esetben nem kellene-e módosítani az eljárási szabályzatot oly 
módon, hogy a 182. cikk jelenlegi szövegét a következőképpen alakítják át:

Jelenlegi szöveg Javasolt módosítások
182. cikk:  A bizottságok elnökségei
(1)   A bizottsági tagok 177. cikk alapján 
történő megválasztását követő első 
bizottsági ülésen a bizottság elnökséget 
választ, amely egy elnökből és külön 
választási fordulók során megválasztott 
egy, két vagy három alelnökből áll. 
Az (1) bekezdés ellenére a 2007. januártól 
2009. júliusig tartó időszakban minden 
bizottság elnöksége négy alelnökből áll.

182. cikk:  A bizottságok elnökségei
(1)   A bizottsági tagok 177. cikk alapján 
történő megválasztását követő első bizottsági 
ülésen a bizottság elnökséget választ, amely 
egy elnökből és külön választási fordulók 
során megválasztott egy, két vagy három 
alelnökből áll. 
Az (1) bekezdés ellenére a 2007. januártól 
2009. júliusig tartó időszakban minden 
bizottság elnöksége négy alelnökből áll.

Az albizottságok elnökei esetében úgy kell 
tekinteni, hogy hivatalból elnökei annak a 
bizottságnak, amelyen belül az 
albizottságokat létrehozták.
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II. Lehetséges válaszok az AFCO Bizottság részéről

Jogi szempontból tekintve, a 182. cikk rendelkezéseinek teljessége miatt az AFET Bizottság 
által kifejtett cél nem érhető el teljesen az értelmezési eljárással. Az Európai Parlament 
jelenlegi megbízatási időszakát illetően ugyanis kifejezetten előírják, hogy minden elnökség 
négy alelnökből áll, míg legfeljebb három alelnököt határoznak meg az Európai Parlament 
következő megbízatási időszakaira.

Ha az értelmezési út elesik, akkor meg kell vizsgálni, hogy milyen más lehetőségek vannak az 
AFET Bizottság által megfogalmazott igények teljesítésére.

1. Az első lehetőség, hogy módosítják az eljárási szabályzat rendelkezéseit. Bár az AFET 
Bizottság elnöke a 182. cikk módosítását javasolja, célszerűbbnek tűnik a kifejezetten 
az albizottságokra vonatkozó 181. cikk módosítása olyképpen, hogy kiegészüljön egy 
záróbekezdéssel, amely pontosítja az albizottságok elnökeinek szerepét az 
„anyabizottságon” belül és alelnöki tisztséget juttat nekik.

2. A második elképzelhető lehetőség óvatosabb. Lehetővé tenné ugyanis, hogy részben 
teljesítsék az AFET Bizottság által megfogalmazott kéréseket anélkül, hogy 
módosítanák az eljárási szabályzatot. Ez a megoldás annak egyszerű megállapításán 
alapulna, hogy az eljárási szabályzat rendelkezései nem tiltják kifejezetten a fő 
bizottság elnökének, hogy bevonja az albizottságok elnökeit az elnökség munkájába, 
vagy felhatalmazza őket arra, hogy elnököljék az érintett albizottságok által külön 
kezelt kérdésekről szóló vitát. Elfogadhatónak tűnik tehát, hogy a gyakorlatban az 
„anyabizottság” elnöke éljen a neki már közvetve elismert hatáskörökkel annak 
érdekében, hogy az albizottságok elnökeinek tevékenysége és szerepe nagyobb 
láthatóságot kapjon. Természetesen az e közvetett hatáskörök gyakorlása során hozott
elnöki határozatokról a teljes elnökségnek kell döntenie, illetve megadnia azokhoz 
hozzájárulását.

III. A bizottságban folytatott vita

A bizottságban 2008. május 26-án folytatott előzetes vita során az előadó ismertette a fent 
említett két lehetőséget annak megismerése érdekében, hogy a bizottság melyiket részesíti 
előnyben. Az eredeti szándéktól függetlenül, a vita nagyrészt a SEDE és a DROI albizottság 
státuszának – lényegesen általánosabb értelmű – kérdéséről folyt. Egyes bizottsági tagok 
ugyanis megragadták az alkalmat arra, hogy e két albizottság teljes jogú bizottsággá való 
alakítását kérjék. Azonban – amint Leinen elnök úr emlékeztetett rá – az AFCO Bizottságnak 
egyáltalán nincs e téren hatásköre. Ugyanis csak az Elnökök Értekezlete hozhat ilyen 
határozatot, amelyet ezt követően a Parlament plenáris ülésén szavazásra kell bocsátani.

Ugyanakkor – az AFET Bizottság elnöke által ismertetett kérelem tárgyát közelebbről 
érintően – az előadó csupán annak hangsúlyozására szorítkozik, hogy a bizottságban folytatott 
vita nem tette lehetővé a módosító indítvány tekintetében az egyöntetű támogatás 
megállapítását.
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IV. Következtetések

A bizottságban folytatott vita következtetéseinek fényében az előadó egy inkább óvatos 
eljárás elfogadását javasolja, amely figyelembe veszi az eljárási szabályzat esetleges 
módosítását támogató – kellően széles – egyetértés hiányát.

Ezen kívül, azoknak a politikai egyensúlyoknak a fontosságára tekintettel, amelyek 
létrehozását és megőrzését jelenlegi formájukban az érintett szabályok lehetővé teszik, a 182. 
vagy a 181. cikk módosítása nem tűnik kívánatosnak. Az elnökségek összetételére vonatkozó 
külön rendelkezések hátterében ugyanis az annak biztosítására irányuló rejtett szándék áll, 
hogy minden bizottságban biztosítsák a Parlamentet alkotó fő politikai erők igazságos és 
arányos képviseletét. Így egy vagy több alelnök hivatalból történő kinevezése azzal a 
veszéllyel járna, hogy lehetetlenné vagy mindenesetre bonyolultabbá tenné a különböző 
parlamenti bizottságokban egy ilyen politikai egyensúly létrehozását.

Általánosságban az előadó tehát úgy véli, hogy teljesíteni lehet az AFET Bizottság által 
megfogalmazott kéréseket anélkül, hogy ténylegesen módosítani kellene az eljárási 
szabályzatot. Ez utóbbi ugyanis közvetve kellően széles mozgásteret biztosít minden bizottság 
elnökének a bizottság belső tevékenységeinek irányításában. 

Javasolható tehát, hogy az AFCO Bizottság az eljárási szabályzat 201. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően a 182. cikk (1) bekezdésének következő értelmezését nyújtsa be a Parlamentnek:

„A 182. cikk (1) bekezdése nem tiltja meg a fő bizottság elnökének, hogy bevonja az 
albizottságok elnökeit az elnökség munkájába vagy felhatalmazza őket arra, hogy elnököljék 
az érintett albizottságok által külön kezelt kérdésekről szóló vitát, azzal a feltétellel, hogy 
erről az eljárásról az egész elnökségnek kell döntenie, illetve megadnia hozzájárulását”.
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