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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

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

Jelenlegi szöveg Módosítás

69b. cikk (*)
1. A következő dokumentumokat a 
képviselők rendelkezésére bocsátják:
a) a Bizottság által benyújtott költségvetési 
tervezet;
b) a költségvetési tervezetről a Tanácsban 
folytatott tanácskozások összefoglalója;
c) a Tanács álláspontja az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 314. 
cikkének (3) bekezdése értelmében 
elkészített költségvetési tervezetről;
d) az egyeztetőbizottság közös 
szövegtervezete;
e) 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
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Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet kisebb módosítását javasolja: törli az Euratom-Szerződés 
cikkeire való hivatkozást, mivel azok az Euratom-Szerződést módosító 2. jegyzőkönyv 5. cikke 
értelmében hatályukat fogják veszteni.  Javasolja továbbá, hogy a jelenlegi „kinyomtatni és 
szétosztani” kifejezést „a képviselők rendelkezésére bocsátják” kifejezéssel váltsák fel, ami 
megfelelőbbnek tűnik, tekintettel némely dokumentum természetére és méretére.

Módosítás 2

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

Jelenlegi szöveg Módosítás

69e. cikk (*)
Költségvetési egyeztetés

1. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 314. cikkének (4) bekezdése 
értelmében az elnök hívja össze az 
egyeztetőbizottságot.
2. A költségvetési eljárás során a 
Parlamentet az egyeztetőbizottság ülésein 
képviselő küldöttség a Tanács 
küldöttségének létszámával megegyező 
számú tagból áll.
3. 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 tisztséget átruházhatja egy 
költségvetési ügyekben tapasztalt 
alelnökre vagy a költségvetési ügyekért 
felelős bizottság elnökére.
4. A 64. cikk (2), (4), (5), (7) és (8) 
bekezdését kell alkalmazni.
5. Ha 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 

Adlib Express Watermark



PE418.140v01-00 4/5 PA\760662HU.doc

HU

alkalmazni.
6. A közös szövegtervezet egésze egyetlen 
szavazás tárgya. A szavazás név szerint 
történik. A közös szövegtervezet 
jóváhagyottnak tekintendő, hacsak a 
Parlament képviselőinek többsége el nem 
utasítja azt.
7. 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.
A megerősítésről szóló szavazást a közös 
szövegtervezet Tanács általi elutasításáról 
szóló közlemény időpontjától számított 
tizennégy napon belül tartandó egyik 
parlamenti ülés napirendjére kell tűzni.
A módosítások megerősítettnek 
tekintendők, ha azokat a parlamenti 
képviselők többsége, valamint a leadott 
szavazatok legalább háromötöde 
jóváhagyta.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezet közös szövegtervezetében szereplő „elutasításra irányuló indítványra” való 
hivatkozás nem szükséges, mivel csak egyetlen szavazás lehetséges, a szöveg egészéről.  
Ezenkívül a közös szövegtervezet elutasításához szükséges minősített többség miatt a szöveg 
egészéről és egy esetleges elutasításra irányuló indítványról szóló párhuzamos szavazás 
összezavaró lehet. Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy az EP-nek 14 napon belül reagálnia 
kell, ha a közös szövegtervezetet csak a Tanács utasítaná el, és emlékeztetni kell arra, hogy a 
módosítások milyen körülmények között tekintendők megerősítettnek. 

Adlib Express Watermark



PA\760662HU.doc 5/5 PE418.140v01-00

HU

Módosítás 3

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

Jelenlegi szöveg Módosítás

69h. cikk (*)
Háromoldalú pénzügyi egyeztetés

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés hatodik részének II. címében
említett költségvetési eljárások keretében 
az elnök rendszeres üléseken vesz részt az 
Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság elnökeivel a Bizottság 
kezdeményezésére. Az elnök minden 
szükséges lépést megtesz annak 
érdekében, hogy a fent említett eljárások 
végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében előmozdítsa az intézmények 
közötti konzultációkat és az intézmények 
álláspontjainak egyeztetését.
A Parlament elnöke ezt a feladatot 
átruházhatja egy költségvetési ügyekben 
tapasztalt alelnökre vagy a költségvetési 
ügyekért felelős bizottság elnökére.

Or. en

Indokolás

A jelentéstervezetben javasolt új szabály – a „jelen cím” kifejezésnél megfelelőbb – az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés hatodik része II. címében felsorolt valamennyi 
pénzüggyel kapcsolatos eljárásra vonatkozik, nem csak az éves költségvetési eljárásra; ilyen 
formán ezt a szabályt a cím utolsó részébe kell helyezni, nem az éves költségvetési eljárással 
foglalkozó szabályok közé.
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